
ŽELVÍ ZPRAVODAJ  
                                                                      Říjen 2015 

                              
 

Hezký den, 

trochu se zpožděním posílám zprávy o dění v Indonésii. 

 Jsem ráda, že mohu říct, že během října se vše vrátilo do normálu nebo alespoň trochu do normálu – velká 

změna k lepšímu je, že od setkání na vládě, které proběhlo 8. 9. 2015, jsme už o Ahangovi a jeho 

zaměstnancích neslyšeli, nechali nás na pokoji a já doufám, že to tak i zůstane. Naši ochranáři na ostrovech se 

ze stanu a provizorního domku vrátili do původního domu, už jsou víc v klidu a pracují, jak nejlépe mohou. 

V říjnu přichází na ostrovy stále hodně želv, kluci obcházejí ostrovy celou noc od 11h večer do 6h ráno a 

přemísťují všechny želví snůšky do bezpečí. Je to velká dřina a já vidím, jak jsou už měsíce unavení a nevyspalí, 

protože ve dne v 35°C vedru se spát nedá. Obrovsky si jejich práce vážím.  

                 

V noci 11. 10. 2015 se na ostrově Bilang-bilangan opět vylodili zloději, ale díky úsilí ochranářů a přemísťování 

vajec na skrytá místa, našli jen 3 nově nakladené snůšky vajec. Pro nás úspěch, problém byl, že zloděje to 

naštvalo. Tři snůšky vajec se prodají maximálně za 3 000 000 IDR (6 000Kč), což sotva stačí na benzín na 

ostrovy a zpět, ale rozhodně už ne na výplatu pro zloděje.  Sedm nezvaných návštěvníků přišlo před domek 

ochranářů a s mačetami v rukou a obličejem zakrytým maskou křičeli, že jestli si ochranáři troufají, ať jdou ven. 

Kluci se zavřeli uvnitř domku a zloději po chvíli křiku odpluli. Kluci byli z takového chování zlodějů v šoku. Až do 

teď, vždy když jsme na ostrově načapali zloděje, stačilo, když z dálky viděli světlo baterky a už běželi do své 

lodě a odplouvali pryč, jenže tihle zloději se nebáli, působili profesionálně a byli drzí a ozbrojení. Nahlásili jsme 

okamžitě událost vládě a policii. Vláda neudělala nic, policie nám řekla, že pokud chceme policistu na ostrov, 

aby mohl zloděje zatknout, musíme mu zaplatit k jeho běžnému platu ještě 1 extra plat a také dát peníze jeho 

šéfovi. Všeho všudy by tolik peněz stačilo na zaměstnání 5 nových ochranářů. Navíc nám policisti oznámili, že 

čas zabývat se s námi mají až v lednu. No .. do tohohle řešení se mi moc nechce, zaplatíme balík peněz a nikdo 

nezajistí, že policista pak nebude celou noc spát místo aby chytal zloděje. Nebo dokonce někde prořekne, že 

jede na ostrovy a zloději ten měsíc prostě nepřijdou a počkají si, až budeme zase sami. Ne, myslím, že jediným 

řešením je vydržet a neustále přemísťovat všechny snůšky. Trochu nám policie ale přece jen pomohla, náš 

starý známý pan Yusuf, vedoucí policie z nejbližšího obydleného ostrova Balikukup, oznámil, co se na Blilang-

bilanganu stalo policistům na ostrovech Derawan a Maratua a žádal je, aby upozornili vesničany, že se 

podobný incident s mačetami už nesmí opakovat. Nevím, jestli pomohlo tohle nebo to, že už zloději prostě 

neměli peníze na další cestu, ale do konce října už znovu nepřipluli. Jsem za to vděčná a ráda a doufám, že už 

se tu neukážou. 
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12.10.2015 začala pro naši organizaci Konservasi Biota Laut Berau pracovat 

Yani – moje kamarádka ze Sumatry z Padangu, kde jsem v roce 2010 

studovala indonéštinu. Moc jsem se na její příjezd těšila, doufala jsem, že 

pomůže naší organizaci s administrativou, protože má velké zkušenosti 

s prací v mezinárodních neziskových organizacích a také že tu budu mít 

někoho, s kým si budu moct povídat. Bohužel jsem ze společné práce trochu 

v rozpacích, možná je prostě těžké pracovat s kamarády nebo nevím. Ona si 

dělá, co chce a ne to, o co ji žádáme, co by nám pomohlo a když jsem se 

ozvala, rozkřikla se na mě. No uvidíme, snad se to zlepší, věřím, že ano.  

 

Všichni společně – Berly, já, Yani, Bayu z ProFauny a 3 dobrovolníci jsme odjeli 16. 10. 2015 na ostrovy a bylo 

to skvělé. Klára z ČR, její přítel Tobias z Německa a Claudia ze Švýcarska… pomohli mi nejen s odpadky a 

s úklidem naplavených klád z pláže, ale Claudia má tátu novináře a chystá se o našem projektu a želvách 

informovat ve švýcarských novinách a Klára je tlumočníkem pro neslyšící a tak jsme na ostrově vyráběli video o 

želvách ve znakovém jazyce. Bude využíváno nejen obecně pro zvyšování informovanosti o problémech želv, 

ale bude sloužit i jako vzdělávací materiál do škol pro neslyšící. Mám z tohoto projektu velkou radost a těším 

se, až bude video hotové. Práce na tomhle videu je další důkaz, že pomoci může opravdu každý, i když na první 

pohled Vaše dovednosti a schopnosti s želvami nesouvisí. Stačí jen chtít , určitě umíte něco, co lze využít pro 

pomoc želvám a našemu projektu.. a tak, když budete mít chuť, čas a nápad s čím byste chtěli pomoci Vy, dejte 

vědět, budu moc ráda!!!  

  

 V ČR v říjnu proběhla výstava Exotika 2015 v Lysé n. Labem, na které byla kromě papoušků, plazů a 

akvarijních ryb v hale pro terarijní expozice prezentována i výstava fotografií o mořských želvách. Byla tam 

veliká návštěvnost a tak doufám, že výstava zaujala hodně lidí a pomohla tak informovat o situaci mořských 

želv. Radost mám i z nového spotu České koalice pro ochranu biodiverzity www.ccbc.cz , jejíž je projekt 

Mořské želvy.cz součástí, a který věřím, uvidíte už v prosinci na obrazovkách ČT.   

mějte se krásně a děkuji za Vaši podporu 

Hana Svobodová  

www.morskezelvy.cz 

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