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Drazí přátelé,
nevím, jak dnes začít, jak skončit a hlavně jak tady pokračovat dál. Těšila jsem se zpátky do Indonésie, ale to, co
se v srpnu dělo, se popisuje jen velmi těžko a mám co dělat, abych nebrečela.
Už v minulém zpravodaji jsem psala, že naše organizace Konservasi Biota Laut Berau získala povolení a
potvrzení, že ostrovy Matahu a Bilang-bilangan budeme chránit minimálně v dalších 3 letech, zmiňovala jsem
také, že uzavřené smlouvy s vládou se nelíbí Ahangovi, původnímu vedoucímu indonéské ochranářské
organizace, s kterým Turtle Foundation a všichni ochranáři z ostrovů ukončili spolupráci loni v květnu 2013. To
jsem ale ještě netušila, jak „nelíbí“ může vypadat. Teď bych spíš řekla, že dostal amok. Shromáždil pár nějakých
kamarádů, pronajal si loď, přijel na ostrovy, křičel tam na ochranáře a ti, protože byli ve výrazné menšině jen
strnule a potichu koukali, jak jim z nádrží vylévá sladkou vodu na pití a ničí je, abychom je nemohli používat, jak
vyhazuje naše jídlo z nové ledničky do moře a zatlouká prkny dveře a okna u domků na obou ostrovech s tím,
že ty domky se stavěli, když projektu šéfoval on a že jsou jeho a on nedovolí, aby tam ochranáři z jiné
organizace bydleli.

Kluci museli odjet, bez pitné vody by dlouho na ostrovech nepřežili. Báli se, protože jim Ahang nakazoval, ať se
na ostrovy nevrací, ale dohodli se, že nakoupí vše potřebné a vrátí se hned. Obrovský barel na vodu, nové jídlo,
plachtu na postavení stanu. Nahlásili, co se stalo na policii a také starostovi nejbližšího obydleného ostrova,
druhý den už byli zpět na ostrovech a začali stavět stany. Berly vše ohlásil i starostovi oblasti a v kanceláři
Ministerstva moří a rybářství. Všichni byli naštvaní, ale neudělali nic.
Naopak další krok udělal opět Ahang. Když viděl, že se naši ochranáři vrátili zpět na ostrovy, přesvědčil 4 lidi, ať
pro něj jdou pracovat a odvezl je na Bilang – bilangan. Myslela jsem, že dostanu infarkt. Máme všechna
povolení, že ostrovy chráníme my, on má dokonce prošlou licenci k provozu ochranářské činnosti a přesto, jen
proto že je agresivní ukřičený hulvát, a na to nejsou Indonésané zvyklí, si dělá, co chce. V Evropě věřím, že by
to byl rychlý proces, přijela by policie, vyhodila jeho lidi z ostrovů, dala mu zákaz vstupu na ostrovy a obvinila
by ho z ničení vybavení stanice pro ochranu mořských želv a z ohrožení na životě. V Indonésii to takhle bohužel
nefunguje: „přece mu nemůžeme bránit, když se chce jen přidat a společně chránit želvy“, říkají a chlácholí nás
starostové a na vládě, že mu stejně brzo dojdou peníze a z ostrovů vypadne sám. Lezou mi krkem s takovým
přístupem, ale ukázalo se, že mají pravdu. Dva Ahangovi zaměstnanci odjeli po pouhých dvou dnech, nevěděli
o situaci nic, a když se ocitli v jámě lvové a viděli zatlučené domky a naše ochranáře ve stanu, požádali okolo
proplouvajícího rybáře, ať je odveze. Zbylí dva vydrželi 14 dní, během kterých jim nikdo nedovezl zásoby, a
když jim došel plyn na vaření, poprosili, zda se mohou přidat na naši loď a jet z ostrovů pryč. 25.8 tedy na
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ostrovech už zase byli jen naši kluci z organizace Konservasi Biota Laut Berau. Trochu přešlí, unavení z konfliktu
i bydlení ve stanu, bez úsměvu, ale snažící se navzájem se podpořit, zlepšit napjatou atmosféru a hlavně
pracovat dál.

provizorní bydlení, které si ochranáři postavili na ostrově Bilang-bilangan

Pingpongový stůl dnes slouží jako jídelna; pan Benny zapisuje data, kolik želv kladlo vejce
No jo, ale co bude dál? Ahangovi lidé nakoupí a přijedou zpět? Jak dlouho bude trvat tahle nejistota? První, co
udělali, bylo, že jeli za starostou nejbližšího obydleného ostrova a žádali ho, ať nám přikáže, ať se s nimi dělíme
o jídlo. To už mi přestává rozum brát. Hodně věcí v Indonésii nechápu, ale když mi někdo vyhází moje jídlo do
moře, vylije pitnou vodu a zničí barely na její uskladnění a za 14 dní chce, abych se s ním dělila o svoje jídlo, tak
to už popírá všechnu logiku. Naštěstí starosta pan Pinduk řekl, že my máme zásoby jen pro sebe a že se dělit
nemůžeme, že bychom pak pro sebe neměli dost. Berly se s ním hned sešel, žádné povolení od něj Ahang čekat
nemůže. V pondělí 31.8 jde Berly ještě do kanceláře Ministerstva moří a rybářství. Jenže to vypadá, že oni se
do toho prostě nechtějí motat, chtějí to nechat vyhnít, zapomenout, povolení Ahangovi nedají, ale zákaz
vstupu také ne a když na ostrovy zase vstoupí bez povolení, tak ho nevyženou. To je pro mě hodně šílená
představa a nelíbí se ani organizaci Turtle Foundation, která náš projekt financuje a která už loni po odhalení
korupce a ukončení spolupráce s Ahangem řekla, že už s ním nechce mít nic společného a nezaplatí mu už ani
kafe. Nevím, jak to vyřešit, aby už Ahang a jeho lidé nikdy na ostrovy nepřijeli a naše práce a projekt mohl
v klidu pokračovat dál..
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Mezitím jsem přijela do Indonésie já. Zkontrolovala jsem účetnictví od konce května, kdy jsem odjela domů, a
18.8 jsme vyrazili na ostrovy. Většinu času jsme strávili na Mataze. Zmiňovaný pan starosta z nejbližšího
obydleného ostrova Balikukup tu otevřel prkny zatlučený domek a naši ochranáři už v něm zase normálně
bydlí. Berly spravil i generátor a tak kluci mají po dlouhé době i elektřinu. Snažili jsme se chovat a pracovat
normálně, chránit v noci ostrov před zloději želvích vajec, sbírat data, vypouštět malé želvičky do moře, sbírali
jsme odpadky.

Otvírání již vylíhnutých snůšek a počítání úspěšnosti líhnutí odpoledne+ přemísťování vajec v noci

Obnova popisu jednotlivých sektorů, na které je ostrov rozdělen; sběr odpadků; nová pracovní trička
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Na druhý z ostrovů na Bilang-bilangan jsme dorazili poslední den – bylo mi našich rangerů tak líto, zkroušené
unavené našedlé obličeje, ani věčně chechtající se Mus se nesmál. Atmosféra by se dala krájet. Naši kluci dál
obcházejí ostrovy, sbírají data, vypouští malé želvy a dokonce přenáší mnoho snůšek na skrytá místa. Napjatá
situace mezi ochranářskými neziskovkami totiž nahrává nepřátelům želv a přírody vůbec. A zprávy se šíří velmi
rychle. Ten den, co se kluci vrátili po nuceném opuštění ostrovů zpět, našli vykradených mnoho snůšek. Rybáři
je viděli odjíždět a hned využili situace. Další zloději želvích vajec přišli 13.8. Jen o dva dny později 15.8 se po
okolí pro změnu ozývaly výbuchy bomb, po našem příjezdu na ostrovy 18.8 jsme na pobřeží našli letos už
nejmíň třetí želvu mrtvou kvůli téhle ilegální rybářské metodě. Na Matahu také připlula manta s uříznutou
hlavou. Neskutečné, co lidi dokážou udělat. Někdo si hold pochutná na téhle krásce moří a nikoho nezajímá, že
je to ohrožený druh.

Dokážu myslím pochopit, tolerovat a respektovat leccos. 100x denně si říkám jiná kraj, jiný mrav, ale nedokážu
se smířit s tím, jak tu nefunguje vláda a policie. Ochranáři bijí na poplach, přinášejí fotky, videa kriminálních
činů, toho co se děje na ostrově ale i fotku rybářů lovících dynamitem a mrtvou želvu a mantu a vše a oni dál
sedí a nedělají nic. Nevím, jestli na tohle ještě mám, jestli to není moc, jediné, co vím, je, že když odejdeme,
jediný kdo prohraje, budou želvy a místní příroda celkově.
Asi mi ani neraďte, co dělat, prostě ještě vydržím a uvidíme, nějak to bude..nepřijde mi možné, aby jeden
člověk dokázal zničit práci tolika lidí, úsilí chránit želvy na osmém nejdůležitějším líhništi karet obrovských na
světě. Vždyť tu kluci pracují od roku 2002..to prostě nedovolím.
Jo a abych nekončila takhle smutně a pesimisticky, tak mám vlastně i spoustu dobrých zpráv z Čech  V ZOO
Liberec v pavilónu ZOOEXPO je do 20.9 k vidění informační výstava fotografií o mořských želvách. Její součástí
je i soutěž a dobrodružná želví stezka po areálu zoo, na jejíž výherce čekají zajímavé ceny! Stačí poslat
správnou tajenku ze stezky na: marketing@zooliberec.cz. Slosování proběhne 20. 9. 2015.
V časopisu Aha pro ženy také vyšel moc hezký článek o mě, Berlym a našem životě s želvami v Indonésii.
Posílám v příloze. Mějte se co nejlépe, ať se Vám daří a prosím držte nám palce, Vaši podporu teď opravdu
potřebujeme.
Hana Svobodová; www.morskezelvy.cz
http://www.facebook.com/pages/morskezelvycz/607230715971714?ref=ts&fref=ts

