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Krásný den Vám přeji, 

tady v Indonésii byl říjen měsícem, kdy jsme od zakládání organizace konečně přešli do režimu opravdové práce, 

byl to ale také měsíc, kdy jsem myslela, že zešílím, protože nic nefungovalo – celý říjen téměř vůbec nefungoval 

internet, deset dní tekla voda stylem kap kap za 2 hodiny je plný kýbl [ve vedlejší ulici při opravě překopli trupku a 

nebyli to schopni spravit], každý týden alespoň 3x několik hodin nefunguje elektřina..občas si připadám jak na 

konci světa..kdybych byla na ostrovech, nedivila bych se, ale tohle je Tanjung Redeb, největší město oblasti 

Berau..ale i tak, byl to dobry měsíc. 

1.10. 2014 proběhla první oficiální pracovní (vymýšlecí a plánovací) schůzka organizace Konservasi Biota Laut 

Berau. Byla jsem nadšená, když jsem viděla, jak těch sedm kluků dává dohromady visi organizace a cíle, kterých by 

chtěli do 5 let dosáhnout. Více želv v Berau, nikdo neprodává želví vejce, ani nezabíjí želvy na želvovinu. Čistší 

moře, rybáři, kteří už k lovu ryb nepoužívají dynamit ani kyanid. Bavili jsme se i o tom, jak bychom chtěli pracovat 

uvnitř organizace, aby se nám pracovalo dobře a s kým a jak je třeba spolupracovat. Hlavním heslem bylo „méně 

řečí, více práce“. Po definování cílů jsme dál určili, jaké jednotlivé kroky je třeba udělat, abychom cílů dosáhli. 

Vznikl tak celkem podrobný  plán práce rozpracovaný do úkolů, které můžeme udělat teď, které po předchozích 

krocích za měsíc nebo dva, a které později přibližně za půl roku.  Schůzka byla ukončena instalováním banneru 

oznamujícího, že tady je kancelář organizace Konservasi Biota Laut Berau, před naše dveře a já měla radost, když 

jsem pozorovala, jak se kluci u toho banneru fotí a jak jsou na svou organizaci hrdi. 

   

Konečně se podařilo vyběhat povolení pro práci v oblasti Berau, čekáme už jen na potvrzení z Jakarty,kluci  

vyrobili dokument, něco jako představení organizace a plán práce, pomocí kterého se budou prezentovat před 

místní vládou a ostatními neziskovými organizacemi. Máme už vizitky a také samolepky a kluci mi v kanceláři 

pomáhají s účty a se vším, co je potřeba. 
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Díky spolupráci s místní neziskovou organizací ProFauna jsem se 2x dostala do škol povídat o želvách. Jednou to 

bylo na škole základní a jednou na střední. Vyrobila jsem si pro děti speciální prezentaci, která byla hodně 

interaktivní, a když jsme společně dali dohromady důležité informace o želvách a shlédli fotky i videa, ptala jsem 

se, jak by se želvám dalo pomoci. Nejen že žáci sami říkali, že už nebudou jíst želví vejce, kupovat náramky z 

želvoviny a vyhazovat odpadky do moře, ale i několik dětí, které zmíněný náramek na ruce právě měli, ho sundali 

a řekli, že budou i ostatní přesvědčovat, aby náramky nekupovali. Potvrdila jsem, že informovaní o problému želv 

v oblasti je moc důležité a žáci se v druhé části vzdělávací besedy s nadšením vrhli do psaní článků o želvách a jak 

jim každý z nás muže pomoci. Články shromažduji a věřím, že se mi podaří několik z nich otisknout v místních 

novinách. Žáci obou škol také vyrobili plakát na chodbu ve škole, aby si o problému mohli přečíst i ostatní. Další 

skupinky žáku vyráběli 3D mořskou želvu z papíru či hráli vzdělávací deskovou hru o želvách a pexeso, které jsem 

ještě v ČR vyrobila za přispění Ministerstva životního prostředí ČR a za velké pomoci mých přátel (Patrik Sláma, Iva 

Vyhnálková, VOALA grafický ateliér a Faunus,o.s. – občanské sdružení věnující se podpoře a propagaci aktivit 

vedoucích k ochraně přírody). Jsem za rozjeti environmentálního vzdělávaní opravdu ráda a věřím, že děti budou 

získané informace šířit dál a že to pomůže ochraně želv v oblasti. Přišla také nadílka plyšových želv pro místní děti 

od Evy Karbanové z Klubu chovatelů želv v ČR, moc dekujeme. 

          

                

Environmentální vzdělávaní o želvách ale neprobíhalo v říjnu jen v Indonésii. Díky výstavě Nahlédnutí pod krunýř 

na zámku Červený hrádek a Saše Zdeňkové se v Ústeckem kraji rozjelo informovaní o situaci mořských želv a škola 

v Žatci si o želvách dokonce udělala projekt. Informují veřejnost pomoci nástěnky, dívali se na video o želvách..a 

vyrábí želvy pro indonéské děti. Skvělé, všech těchto spoluprácí si moc vážím a věřím, že každý krok a každá akce 

pomáhá. Zkuste něco pro želvy podniknout i Vy, ráda Vám s čímkoli pomohu. 
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Během října byl také dokončen sociální průzkum na ostrove Maratua, který společně s námi realizovali studenti 

univerzity v rámci studie o želvách v oblasti Berau [o této studii jsem Vás podrobně informovala v minulém 

zpravodaji], zbývá tak teď tedy “jen” dát všechna nasbíraná data dohromady a získat z nich závěry.  Z předběžných 

výsledků jednoznačně vyplivá, že karet pravých v oblasti během posledních let rapidně ubylo a že nalézt tu dnes 

můžete téměř výhradně jen nedospělé jedince – všechny dospělé totiž už místní vylovili na výrobu suvenýrů z 

želvoviny, které se prodávají na nedalekém ostrově Derawan. V rámci strategie organizace Konservasi Biota Laut 

Berau, kde jsme se shodli, že nechceme v obchodech nelegálně prodávané suvenýry z kriticky ohroženého druhu 

mořské želvy zabavovat a prodejce hlásit na policii, ale raději se chceme snažit najít pro místní obyvatele 

alternativní zdroj přijmů, jsme v říjnu na Maratue udělali workshop o tom, jak vyrábět suvenýry z kokosových 

ořechů. 13.10.2014 přijel do Berau pan Rudi, kterého jsme pozvali z Jakarty, a který nám pomůže s učením 

místních lidi. Umí nejen vyrábět suvenýry z kokosu jako Berly, ale také vyrábí užitečné věci z plastu a z plechovek. 

Workshop na Maratue proběhl 26.10. - 30.10.2014 a byl velmi úspěšný. Našlo se několik nadšených lidí, kteří se 

učili od rána nejen do večera ale i do 2h ráno a kteří jsou teď po pár dnech už schopni samostatné produkce. 

Věnovali jsme jim potřebné nářadí a oni na oplatku museli slíbit, že nejen, že už sami nebudou vyrábět suvenýry z 

želvoviny, ale že své výrobky prodají na Derawan jen do těch obchodů, které přistoupí na dohodu, že už výrobky z 

želvoviny nebudou prodávat.  Zesílí se tak náš tlak a věřím, že společným úsilím společně postupně dosáhneme 

vymizení zabíjení želv pro želvovinu a prodej suvenýrů z ní v oblasti Berau. 
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Snažíme se také velmi intenzivně sehnat peníze na rozšíření ochrany mořských želv na ostrovy Belambangan a 

Sambit, jak jsem o tomto plánu informovala v září. Počáteční náklady jsou vysoké, na zásobovaní i platy peníze již 

máme, ale je třeba na ostrůvcích postavit domek pro ochranáře, koupit loď a to něco stoji..Pokud byste chtěli na   

ochranu místních želv přispět, prosím pošlete jakoukoli částku přímo na můj účet 213851685/0300 s heslem želvy, 

nebo na obecný účet Turte Foundation viz http://www.turtle-foundation.org/. Za každý příspěvek Vám budeme 

velmi vděčni, dekujeme.   

Ze sociálního průzkumu na Maratue také vyšlo najevo, že na nedalekém ostrově Sangalaki, kde klade každý den 

svá vejce i 30 samic karet pravých a který je pod ochranou vládní organizace BKSDA, dochází k pravidelnému 

vykrádaní snůšek. Navštívili jsme vedení místní BKSDA  a vedoucí pan Seno opravdu přiznal, že mají potíže se 

zajištěním efektivní ochrany ostrova. Nabídli jsme se, že jim můžeme poskytnout dva velmi zkušené rangery, kteří 

jim na ostrově mohou pomoci. Po vyjasnění podmínek a schválení v regionální kanceláři BKSDA v Samarindě, 

Mudar s Girboyem 22.10.2014 vstoupili na ostrov. Ručím za to, že od tohoto data z ostrova nezmizí jediné želví 

vejce. Kluci navíc okamžitě začali s přemisťováním snůšek ohrožených zaplavením a se sběrem dat o tom, kolik 

želv na ostrově každou noc klade vejce. Vstup na Sangalaki je pro nás velkým mezníkem, protože jak vzdělávaní, 

tak workshopy pro místní obyvatele, jsou, ačkoli jsou důležité, jen vedlejší ve srovnání se zabezpečením ochrany 

tisíců vajec karet obrovských na ostrovech. Sangalaki pro nás má také symbolický význam, naši rangeri tam od 

roku 2002 do roku 2012, ještě pod jménem původní organizace každodenně pracovali a zajišťovali ochranu 

tamních želv, v roce 2012 je ale místní vláda po protestech kvůli stavbě hotelu na ostrově vyhnala a vedení 

původní organizace se od té doby na ostrov nedokázalo dostat zpět. Jsme tedy nadšení, že organizaci Konservasi 

Biota Laut Berau se to podařilo a místní ževly si mohou oddychnout.  

      

Stale usilujeme i o návrat na ostrovy Bilang-bilangan a Mataha, organizace Konservasi Biota Laut Berau měla v 

říjnu schůzku se starostou oblasti, kde ostrovy jsou a ten už konečně začal dělat kroky, abychom se na ostrovy 

vrátili. Snad už to nebude dlouho trvat, protože Bilang- bilangan je pro želvy nejdůležitějším ostrovem v celé 

oblasti Berau. 

Jsem s prací organizace Konservasi Biota Laut Berau v říjnu opravdu spokojená, myslím, že jsme ušli pořadný kus 

cesty a to přesto, že podmínky tady v Berau občas nejsou jednoduché. Držte nám prosím palce i dál a kdybyste 

chtěli s čímkoli pomoci, budeme Vám moc vděčni. Mějte se báječně a dejte vedět, jak se Vám daří 

 Hana Svobodová;www.morskezelvy.cz  

 


