
Listopad 2018 v Zátoce nosatých opic 
 

1) Projekt Pesisir Balikpapan může pokračovat díky podpoře od ZOO Praha 

 

V dubnu 2018 se projekt Pesisir Balikpapan dostal do finanční krize. Dva z grantových fondů, které jsme 

využívali v předchozích letech, přestaly existovat. Naše snaha zaměřit se na firemní sponzoring se bohužel 

neukázala být šťastnou volbou. Firem, které byly ochotné podpořit ochranářský projekt mimo Českou 

Republiku, je velmi málo – a o to méně, že jsme se rozhodli oslovovat pouze environmentálně zodpovědné 

firmy. Projektu hrozilo ukončení pro nedostatek financí. Pro náš indonéský tým to představovalo náročnou 

zkoušku, ve které však všichni obstáli. Všichni 

členové týmu se rozhodli v práci pokračovat po 

několik měsíců dobrovolně, jen s minimálními 

příspěvky na provozní náklady. Vytrvali v tom 

po 7 měsíců, což přesvědčivě dokládá jejich 

vysokou motivaci. Přesto však projekt 

nedostatkem financí trpěl a od řady 

dosavadních činností jsme museli ustoupit, 

včetně všech vzdělávacích aktivit s dětmi a 

mládeží. Naštěstí pomoc nabídl ředitel ZOO 

Praha Miroslav Bobek. Pražská zoo se rozhodla 
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800 korun měsíčně ze sbírkového konta 

Pomáháme jim přežít, a to po dobu jednoho 

roku. Tím se ZOO Praha stává naším největším 

současným donorem. V podpoře projektu 

Pesisir Balikpapan nadále pokračuje i ZOO Ústí 

nad Labem, která zůstává nositelem projektu, 

stejně jako i řada dalších přispěvatelů. Od 

listopadu 2018 již členům našeho indonéského týmu můžeme opět vyplácet pravidelné odměny, tak aby se 

své práci mohli věnovat naplno. I přes náročných uplynulých několik měsíců v práci pokračují všichni 

členové našeho původního týmu.  

 

2) Díky intervenci europoslance Pavla Poce se opět jedná o vyhlášení mořské rezervace 

 

Šťastnou souhrou okolností přišla ve stejné době ještě jedna nabídka, která ve svém důsledku znamenala v 

našem projektu zásadní zvrat.  Europoslanec Pavel Poc nám totiž zprostředkoval jednání s klíčovými 

osobnostmi politicko-veřejného života v Indonésii, které jsme tak mohli požádat o podporu našich snah o 

záchranu Balikpapanského zálivu. Ze tří bývalých ministrů, které jsme měli možnost oslovit, zareagoval 

jeden – Prof. Emil Salim, bývalý ministr životního prostředí a jedna z největších ikon ochrany přírody v 



Indonésii. Jeho nevládní organizace Kehati se stala našim partnerem 

ve vyjednávání s místní vládou. Proběhl první meeting ze zástupci 

nevládních organizací, regionální a provinční vlády, na kterém bylo 

předběžně vyjednáno začlenění Balikpapanského zálivu do sítě 

provinčních mořských rezervací. Co je však důležitější, Prof. Emil 

Salim se obrátil na dvě ministryně (rybářství a námořnictví; životní 

prostředí a lesnictví) v jejichž rukou bude finální vyhlášení rezervací, 

a požádal je o podporu “shora”. Právě podpora federální indonéské 

vlády nám totiž doposud chyběla. Jistou naději představuje I zvolení 

nového guvernéra, protože to byl pravděpodobně právě předchozí 

guvernér provincie Východní Kalimantan, pro jehož intervenci se 

zřejmě náš návrh pro vyhlášení Balikpapanského zálivu přírodní 

rezervací nedostal k projednání na úrovni federální vlády v 

předchozích letech, kdy jsme ho už dvakrát podávali. 

 

 

3) Obnovujeme vzdělávací aktivity na školách, zaměřujeme se ale tentokrát na venkov 

Díky finanční podpoře ze ZOO Praha jsme se mohli vrátit i k práci na školách s dětmi a s učiteli. Rozhodli 

jsme se však změnit zaměření naší ekologicky výchovné práce. Ve městě Balikpapan, kde probíhala většina 

našich vzdělávacích aktivit, se totiž 

environmentální výchova za několik posledních 

let posunula doslova mílovými kroky. Působí 

zde dnes již celá řada nevládních organizací a 

ekologická výchova se stala i pravidelnou 

součástí oficiálních školních osnov. Naproti 

tomu na venkovských školách se za poslední 

roky nezměnilo téměř nic. Bohužel ani snahy 

učitelky Anny Asrani z nevládní organizace 

Landing, kterou jsme podporovali v minulých 

letech, měly jen velmi slabý dopad. 

Venkovských škol je kolem pobřeží 

Balikpapanského zálivu příliš mnoho, takže se 

Anna na každou z nich dostala nejvýš dvakrát 

do roka a to znamenalo, že měla možnost k většině dětí promluvit jen jednou. To ale ke změně jejich 

smýšlení nestačí. Rozhodli jsme se proto přenechat veškeré vzdělávací aktivity ve městě Balikpapanu jiným 

nevládním organizacím a sami se zaměřit pouze na venkovské školy, a to navíc jen na několik vybraných 

škol. Školy různého jsme zvolili tak, aby odpovídaly místu bydliště stejných dětí. S některými z nich tak 

budeme moci zůstat v kontaktu od nižšího stupně základní školy až po střední školu. Učitele jsme požádali, 

aby na každé ze škol vybrali skupiny 15-20 dětí, u kterých pozorují zájem o přírodu, a s nimi pak budeme v 

následujících měsících a letech pravidelně pracovat. 


