
Krásné žhavé poledne z Bornea přeji  
Ozývám se Vám zase po měsíci s informacemi, co a jak tu provádím a jak se daří. 
Duben byl pro mě měsíc, kdy jsem si hrála na totální kancelářskou krysu. Kdo mě znáte víc, víte, že už 
roky a roky se tomuhle snažím uniknout. Šla jsem studovat biologii, abych mohla být v přírodě, až na 
VŠ jsem zjistila, že vědec je v terénu tak 5% času a zbytek píše žádosti o peníze, grantové zprávy, 
články..s ideály sobě vlastními jsem tedy jela na Borneo s tím, že tu budu pracovat na ostrově, učit 
děti o přírodě, zvyšovat informovanost turistů..a ono se to všechno děje, nebo se na tom pracuje aby 
se to dělo, jen je do toho ještě třeba psát reporty, vytvářet tabulky kdy kdo pracuje na ostrově, aby 
byl trochu přehled o docházce, koordinovat dobrovolníky, upravovat různé dokumenty, dohadovat se 
s politiky, psát články..no prostě je toho hodně, navíc jsem teď musela převzít celé účetnictví 
projektu. Někdy jsem unavená a říkám si, že už prostě potřebuji na ostrov, protože tam chráním želvy 
tak, že si na tu ochranu mohu přímo šáhnout. Vlastně mnohem raději sbírám odpadky z pláže a nosím 
kýbl na přemísťování vajec, než sedím u počítače, ale zároveň vím, že moje práce před počítačem je 
také ochrana a že pokud nebudou v pořádku peníze, projekt se zruší a to, že bylo vše skvělé na 
ostrově, bude vedlejší.  
A tak se tedy brodím účty a snažím se vylepšit PR projektu - vznikl facebook Yayasan penyu Berau 
facebook v indonestine a angličtině http://www.facebook.com/yayasan.penyu.berau.indonesia budu 
rada, kdyz ho budete svým známým v zahranici sirit.  
Nová je také Dobrovolnická skupina na Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/1422576847994820/?fref=ts do které se můžete přihlásit.  
Prispivam na facebook a blog Turtle Foundation. V ČR jsou těsně před otištěním dva články. 
Ambasáda ČR v Jakartě se rozhodla našemu projektu pomoct tak, že ho představí při své akci 
v Ancolu (mořský svět – obrovské akvárium v Jakartě).  Společně s dobrovolnicí Olgou připravuji 
plakátky pro turisty do hotelů a na letiště a brožurku o želvách. To všechno se daří.  V Berau také dva 
články vyšli a byli jsme i ve zprávách v televizi, což doufám zvýší popularitu naší organizace u 
místních. Indonéské vedení naší nadace tvrdí, že nás místní politici a lidé nemají rádi a hází nám 
klacky pod nohy, protože pro ně byl prodej vajec z ostrovů hodně dobře výdělečná činnost. 
Souhlasím, byl a nedovedete si představit jak těžké je pro mě pochopit, že místní politici klidně do 
novin napíší, že jejich plán je držet želvy v bazénech, přestože ministerstvo to prohlásilo za ilegální. 
Občas mi přijde, že tady zákony neplatí, že tu platí jen zákon peněz  – z ostrovů, které nejsou 
chráněny, se kradou vejce, na Derawanu se otevřeně prodává želvovina. Šéf naší nadace, který už se 
vrátil ze Samarindy, šel na oběd k prvnímu náměstkovi pod starostou města a na stole ke konzumaci 
ležela želví vejce. Je to boj s větrnými mlýny, ale věřím, že když se budeme snažit s lidmi mluvit, když 
jim ukážeme krásu želv i to, co na ostrovech děláme a proč..snad pochopí..časem.  
Také musím přiznat, že mě ještě nepustili do žádné školy, na všechno je tu potřeba spoustu papírů a 
povolení a já během toho všeho sepisování a práce v kanceláři často vzpomínala, jak jste prožili 
Velikonoce a Čarodějnice. Snad už bych si i dala vuřt, který doma téměř nikdy nejím. Problém také je, 
že máme díru v lodi a museli jsme pronajmout jinou, abychom mohli na ostrovy vozit zásoby. 
Nezbytně potřebujeme sehnat peníze na opravu lodi. 
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Vera už v kanceláři začala prodávat trička a výrobky z kokosových ořechů, jejiž zakoupením lidé 
přispějí na ochranu mořských želv. Mezi výrobky z kokosu jsou i přívěšky ve tvaru želv, které znáte 
z mého krku a Berly nově začal vyrábět krásné lampičky. Které při zhasnutí ukazují nádherné věci. 
Z toho mám opravdu radost. 
 

 
                      
Proběhla také akce společně s WWF a policií, objížděli jsme velké území moře na jihu Berau a 
hlídkovali jsme. Takovéto akce by měli snížit lov želv v moři a redukovat používání ilegálních 
rybářských praktik. Také to, že s námi spolupracuje policie snad zvýší pozitivní postoj a respekt 
veřejnosti vůči organizaci. 
 
Souhrnně mám z projektu radost, na ostrově kluci odvádí skvělou práci v ochraně želv a ja si vážně 
užila, když jsem tam alespoň týden  (12. – 19.4. 2014) mohla být s nimi. Podívejte se na video jak 
šnorchluji s želvou u ostrova Mataha na 
http://www.facebook.com/pages/morskezelvycz/607230715971714?ref=ts&fref=ts a pochopíte, 
proč tuhle práci prstě nikdy nevzdám, i když mi někdy všechny ty překážky a víc řečí než práce 
místních leze krkem.. Navíc jsme na Bilang-bilanganu nasli jedno hnizdo karet pravých, které tu 
normalne vejce nesnasi a jen se v oblasti živí korály a jsou chytány na želvovinu. Tak mám radost, že 
se nám tu snad začínají i množit  Navíc kluci na Mataze opravili domek a už mám svou oddělenou 
místnost, tak je to zas o trochu pohodlnější. 
  

  
 
A koho zajímá i co jsem dělala, když jsem měla jediný den v dubnu volno, koukněte na můj osobní 
facebook  Hana Svobodová https://www.facebook.com/morske.zelvy?fref=ts , kde jsou fotky z výletu 
do vesnice Merasa. 
Mejte se krásně a dejte zas vědět, jak se mate Vy. Zdravím do Čech či kamkoli, kde zrovna jste  

http://www.facebook.com/pages/morskezelvycz/607230715971714?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/morske.zelvy?fref=ts

