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Krásný letní den Vám přeji, 

ráda bych Vás informovala, jak pokračují aktivity v projektu na ochranu mořských želv. 

Jsem zatím pořád ještě v Čechách a snažím se informovat o situaci mořských želv a také zajistit fungování 

projektu do budoucna. 

V květnu a červnu proběhlo několik besed o želvách se žáky a 

studenty (gymnázium Jana Palacha, ZŠ Žatec, ZŠ Janovice). 

Ekotým ZŠ Janovice dokonce pořádal akci Běh pro želvy a v ZŠ 

Ledeč nad Sázavou zase proběhl Den se zvířaty, kde žáci o 

problémech mořských želv informovali veřejnost. Zajímavé bylo i 

povídání o želvách na environmentálním táboře v Zooparku 

Zájezd v létě.  

Kromě vzdělávání zaměřeného na mladé lidi jsem na několika 

místech mluvila o ohrožení mořských želv a způsobech, jak jim 

můžeme pomoci, i pro širokou veřejnost (knihovna Česká Lípa, 

Asijské dny v Praze, Nadace na ochranu zvířat, kavárna Carpe 

diem, aktivizační centrum pro seniory Prosek).  

 

O tématu vyšlo několik článků. K přečtení doporučuji: 

článek na iReceptáři o držení želv v bazéncích 

http://www.ireceptar.cz/zvirata/teraristika-a-

akvaristika/cesty-za-zviraty-krasne-zazitky-ziskate-spis-na-

mori-nez-v-delfinariich-a-zelvariich/, 

http://teramagazin.cz/soubory/archiv/2016/TERAmagazin_2_2016D.pdf, článek v ZOO magazínu 

http://zoomagazin.cz/video-kdyz-potkate-morske-zelvy/, článek na receptáři o prodeji želvoviny 

http://www.ireceptar.cz/zvirata/teraristika-a-akvaristika/proc-na-dovolene-nekupovat-naramky-ze-

zelvoviny/. Když mi bylo tak 12, přála jsem si chránit želvy a napsala jsem dopis několika ředitelům 

ZOO, co pro to mám udělat, abych si svůj sen splnila….dnes želvy chráním a Karel ze Strakonic si 

přál setkat se se mnou a o želvách a mojí práci si popovídat, MF DNES mu to splnila a setkání 

zprostředkovala. Karel o tom napsal moc zajímavý článek MF DNES – Karel. Osvěta proběhla i v 

Cosmopolitanu Cosmopolitan a o Světovém dni želv se psalo v Ekolistu 

http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/dnes-je-den-morskych-zelv-myslete-na-ne-az-pojedete-na-

exotickou-dovolenou. O tématu informoval dokonce i Nedělní BLESK nědělní BLESK..Bylo toho 

hodně a já věřím, že se lidé zamysleli a na svých dovolených dnes uvažují nad tím, zda si dát želví 

vejce či maso a jestli potřebují náramek z želvoviny.. 

Velkou podporu projektu na ochranu mořských želv také dávají české 

zoologické zahrady. V Liberci proběhlo velmi přínosné setkání České koalice 

na ochranu biodiverzity (CCBC) a milý Den se ZOO Liberec pro veřejnost. 

ZOO Ostrava pomáhá o želvách vytvořit venkovní výstavu a omalovánky pro 

děti s mnoha zábavnými i vzdělávacími úkoly. V ZOO Tábor se konala 

Zahradní slavnost, v ZOO Hodonín a ve Veterinární nemocnici AESCULAP 
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byla výstava o želvách, která se na říjen přesune do ZOO Brno. Aktuálně Vás ale zvu do ZOO Jihlava, kde se teď 

o víkendu 27. a 28.8 bude konat akce Střípky pěti kontinentů, na které informace o mořských želvách nebudou 

chybět.  

 

Upozornit bych také chtěla na aukci, kterou pro projekt na ochranu mořských želv organizuje iniciativa 

„Neotáčej se zády“. Na facebooku akce 

https://www.facebook.com/events/1732282950359579/permalink/1732287367025804/ si můžete vydražit 

krásné předměty, jejichž koupí přispějete na aktivity projektu v Indonésii. Pokud se nasbírá dost peněz, budou 

za peníze koupeny solární panely na ostrov Mataha, kde ochranáři 60km od pobřeží Bornea už od května 2015 

pracují bez elektriky. Monitorují počet želv, které tu kladou vejce, přenášejí je do bezpečných míst, chrání před 

pytláky, sbírají odpadky na plážích a žijí tu bez funkčního rádiového spojení s pevninou i bez lednice. Je jasné, 

že ve 35°C teplu by elektřina na ostrově velmi zvýšila bezpečnost i úroveň života těch, kteří želvám aktivně 

pomáhají každý den. Budu moc ráda, když si koupíte i jen maličkost a tím na solární panely přispějete. Pokud 

přispět chcete, ale na aukci jste si nevybrali, pošlete peníze přímo pomocí aplikace na 

http://www.morskezelvy.cz/prispevek-podpora/. Děkuji Vám za celý náš tým za jakýkoli příspěvek! 

A co že se děje v Indonésii kromě toho, že jsou ochranáři bez elektriky? Mezi květnem a srpnem tu želvám 3x 

pomohli dobrovolníci.  Paní učitelka Petra s rodinou z Prahy i Samuel ze Slovenska se vydali na ostrovy Bilang-

bilangan a Mataha u nás na Borneu. Stanislav s přítelkyní zase pomohli na ostrově Lembata u Floresu - tam 

naši ochranáři školili v květnu a červnu skupinu místních obyvatel, aby mohli s ochranou želv začít. Věřím, že 

tohle krásné místo, kde se ochrana rozbíhá po tom, co vláda při převozu zabavila 60 pytlů plných želvoviny, 

bude brzy místem, kde budou želvy v bezpečí a ne, kde se jejich krunýře používají i jako dekorace v kostele.. 

Mějte se zatím krásně a děkujeme za Vaše příspěvky  

s pozdravem  

Hana Svobodová 

www.morskezelvy.cz 

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

                                        

 

Vlevo: na Zahradní 

slavnosti v ZOO Tábor 

si děti malovaly své 

vlastní dřevěné želvy 

Vpravo: ostrov 

Lempata je krásné 

místo, snad bude brzy 

i bezpečným místem 

pro mořské želvy 
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