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4933 želv, které na 3 ostrovech kladly svá vejce. Všechna se mohla v bezpečí vylíhnout. Vzdělávání 

pro děti v šesti vesnicích. Rozvoj místních obyvatel a workshopy, kde designéři učili místní vyrábět 

suvenýry z kokosu místo z želvoviny. Desítky dobrovolníků. Konzultace 6 ochranářským organizacím 

z různých koutů světa. Zvyšování informovanosti o situaci mořských želv - přes 100 přednášek, 

desítky článků a rozhovorů v rozhlase, 3 x na televizních obrazovkách .. to je první rok činnosti 

organizace Chráníme mořské želvy. Oslavte to s námi! 

  

15 ochranářů z Konservasi Biota Laut Berau každý den na 3 ostrovech (Bilang-bilangan, Mataha a 

Derawan) v oblasti Berau na Borneu v Indonésii obchází v noci pláže a hlídá je před pytláky. Za rok 

spolupráce tak před snědením zachránili přes 500 000 vajec mořských želv, které se mohly v bezpečí 

vylíhnout. Mláďata tak dostala šanci na život. Ochranáři kromě přímé ochrany pláží zaznamenávají 

data o životě želv a uklízejí odpadky naplavené přílivem z pláží. V tom jim pomohli desítky 

dobrovolníků. Děkujeme! 

  

Vzděláváme děti na ostrovech i v příbřežních vesnicích v oblasti Berau. 6 vesnic, 10 škol, stovky dětí, 

které se učily o želvách a moři a zlepšovali se také v angličtině. Věříme, že velké změny začínají od 

nejmenších, a že když děti začnou mít rády přírodu, tak ji v budoucnu nebudou ničit. Moc děkujeme 

ZOO Ostrava za pomoc s tvorbou i tiskem omalovánek s úkoly pro děti. Žáci si z materiálů tvořili 

vlastní knihu a mohli se tak zábavnou formou, krok za krokem dozvídat, že želvy jsou nejen krásné ale 

i potřebné a ohrožené a i to, jak jim můžeme spíš pomáhat než ubližovat.  
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Za pomoci Martiny Nevařilové http://www.navarila.cz/  jsme uspořádali soutěž Kokos místo želvy. 

Výherci (David Vašina, František Novák a Marie Szostková) mohli díky podpoře cestovní kanceláře 

China tours https://www.chinatours.cz/ a škole potápění NemoDiving http://www.nemodiving.cz/ jet 

na 3 týdny do Indonésie, kde učili místní řemeslníky vyrábět suvenýry z kokosu místo z želvoviny. 

Workshopy ve 4 vesnicích měli velký úspěch, místní řemeslníci byli vděční za alternativní možnost, 

respektující přístup i přímé zkoušení si výroby designových předmětů. Jsme velmi hrdí na to, že 

řemeslníci od té doby pravidelně vyrábí a produkce suvenýrů z kokosu se tak pro ně opravdu stala 

výdělečnou činností a plně nahradila vyrábění suvenýrů z želvoviny v oblasti. 

   

 Dobrovolník David Surmaj se v listopadu vydal na ostrov Lembata. To právě tady kousek od Floresu 

Berly a Ben, naši ochranáři z Konservasi Biota Laut Berau, učili v roce 2016 místní lidi, jak chránit 

želvy. Přála jsem si vědět, jak místní projekt pokračuje a David byl nadšen, že se po 3 dobrovolnických 

cestách do Berau podíval i jinam. Zjistil, že místní nejen stále chrání želvy, jak jsme je to naučili, ale 

touží dál ochranu rozšiřovat. Pomáhal jim na plážích i s učením místních dětí. Teď v prosinci na 

Lembatu pojede Světlana, která už v Berau byla 2x, jsem tak moc ráda, že máme další místo, kde 

pomáháme. S prosbou o radu a pomoc se na mě obrací čím dál víc organizací – jaká data a jak sbírat 

jsem radila na západním Borneu a v Malajsii, konzultaci chtěli ochranáři z Malty i Kuby a chystá se 

k nám na zkušenou i pán z ministerstva životního prostředí ze Srí Lanky – inspirovat ho a pomoci tak, 

aby se na Srí Lance chránili želvy efektivně a ne v bazénech, je můj velký cíl. 

http://www.navarila.cz/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.chinatours.cz%2F&h=ATNDeoVhbf0eioZd_Uc3OM-5-4KfGbrjP0m55NLZL27EJENHWWb8YAxTghFqfZ-IfwbFVBPKiX-wgzQYQKZWt7r2n_fNhCf9l1ogu2c6QwgZr4eZ5pxey8HMUt4h7OtdrJU8c1Su1w
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nemodiving.cz%2F&h=ATPYTZb2AoDCc2UXyuhxx27N0SrroPtP-TbJLcIxbY_W5GVQFqnBmT6KdxQZOFo2joNhTBvwRPzLwOIgNry8qBYSdP62zpRl65_iTwX_c_8vlHfyeStkzz-PECcQEP1kOrb7o21-MA
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Toto všechno zvládáme jen díky Vám všem, kteří máte rádi přírodu a želvy a kteří nám pomáháte 

plnit si sen. Sen, ve kterém je svět, kde se lidé respektují navzájem, mají rádi přírodu a zajímají se o 

mořské želvy, svět, kde místní i turisté rozumí příčinám ohrožení těchto kriticky ohrožených plazů a 

snaží se jednat tak, aby nepřispívali k jejich ubývání. Třeba se to povede, budoucnost je přece místo, 

které tvoříme společně!  

O tom, jak na chování a na přístupu k lidem záleží - a to nejen při ochraně přírody, jsem povídala na 

TEDx ve Zlíně, 650 diváků a pro mě docela stres, ale jsem ráda, za odezvy a za to, že to prý bylo 

inspirující – co myslíte Vy? Záznam najdete 

https://www.youtube.com/watch?v=kqLjPsE1k9k&fbclid=IwAR1C5rgoL-

a6g3Vlwj8VM1SLNviwnCMpofJKFGKeiX26KlFG3qaBSsjE9GE . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kqLjPsE1k9k&fbclid=IwAR1C5rgoL-a6g3Vlwj8VM1SLNviwnCMpofJKFGKeiX26KlFG3qaBSsjE9GE
https://www.youtube.com/watch?v=kqLjPsE1k9k&fbclid=IwAR1C5rgoL-a6g3Vlwj8VM1SLNviwnCMpofJKFGKeiX26KlFG3qaBSsjE9GE
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Budeme moc rádi, pokud podpoříte naší práci. Přispět můžete na transparentní účet organizace - 

2101346384/2010. Na http://www.morskezelvy.cz/prispevek-podpora/ je také možnost adoptovat 

záchranu želvího vejce, celé snůšky nebo dokonce práci ochranáře. Rádi Vám zašleme certifikát, který 

můžete dát blízkým jako dárek k Vánocům. Takové dárky pomáhají a ještě nezatíží životní prostředí. 

Děkujeme. Pomoci můžete ale i nákupem běžných věcí. Jak? Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. 

Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou, a nebo si objednáváte 

jídlo domů – můžete nám pomoci. 

Uděláte to takto: 

1. Před nákupem půjdete na www.givt.cz 

2. Vyberete naši organizaci Chráníme mořské 

želvy a e-shop na kterém chcete nakoupit 

3. Nakoupíte, jak jste zvyklí 

To je celé. Nestojí vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny nákupu.  

Pokud nechcete na tuto možnost pomoci nikdy zapomenout, TADY najdete chytré rozšíření 

prohlížeče, které vám vždy při nakupování GIVT připomene. 

Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat. A můžete o této 

možnosti říci i svým přátelům – ať nenakupují "zbytečně" :) 

Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám! 

Přeji Vám klidný Advent, pohádkové Vánoce a hodně zdraví nejen do roku 2019 

 za projekt „Chráníme mořské želvy“ 

Hana Svobodová 

www.morskezelvy.cz  

http://saveturtle.net   

www.facebook.com/pages/morskezelvycz/607230715971714   

www.youtube.com/channel/UCln_81Y9A9fqhLaYabpSB1A  

 

https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2101346384
http://www.morskezelvy.cz/prispevek-podpora/
http://www.givt.cz/
http://bit.ly/GivtRoz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD
http://www.morskezelvy.cz/
http://saveturtle.net/
http://www.facebook.com/pages/morskezelvycz/607230715971714
http://www.youtube.com/channel/UCln_81Y9A9fqhLaYabpSB1A

