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Pěkný podzimní den přeji, 

zima mi tu zalézá za nehty a tak jsem se rozhodla myslet na krajiny, kde je stále teplo a napsat Vám pár 

novinek o tom, co se děje v projektu na ochranu mořských želv. 

Já osobně jsem zatím pořád ještě v Čechách, ale ochranáři z naší indonéské ochranářské organizace Konservasi 

Biota Laut Berau dál pracují a jde jim to docela dobře. Denně chrání ostrovy Bilang-bilangan a Matahu proti 

zlodějům želvích vajec. Přenášejí želví snůšky, pomáhají 

čerstvě vylíhlým mláďatům do moře, uklízejí odpadky 

z pláže.. Dokonce ochranářům vláda pro práci půjčila 

novou loď. Cestu na ní už si užilo i několik dobrovolníků. 

V září na ostrovech ochranářům pomáhal policista Vláďa 

s hasičem Tomášem. Teď je motivuje k práci už z loni 

zkušený dobrovolník David Surmaj. Jediný problém je, že 

organizace Konservasi Biota Laut Berau do teď pracovala 

s finanční podporou jediné organizace mezinárodní nadace Turtle foundation. Turtle Foundation se ale 

v poslední době stále více zaměřuje na lobbing na vládě a do přímé ochrany mořských želv už neinvestuje tolik 

peněz. Naše činnost bude do budoucna možná, jen pokud se podaří domluvit financování z dalších zdrojů. 

Upřímně věřím v potřebnost naší práce a proto teď 

v Čechách velmi usiluji o domluvení spolupráce s firmami i 

jednotlivci. Ostrovy Bilang-bilangan a Mataha jsou naprosto 

jedinečné, klade tam vejce nejvíc želv v celé JV Asii a proto je 

potřeba projekt udržet. Aby naše činnost mohla probíhat 

dlouhodobě, potřebujeme stálou podporu. Přidejte se k 

nám! Pomůže nám i částečné financování, pokud o někom 

víte, kdo by mohl dávat i třeba jen 200 či 500Kč měsíčně, 

prosím ozvěte se mi na hanka.sauria@seznam.cz. Pomáhejte 

s námi chránit jedinečný ekosystém s největší biodiverzitou 

na světě. I malá částka je pro nás důležitá. Podporovatele rádi uvítáme přímo na místě, kde projekt probíhá. 

Věřím, že návštěva ostrůvků v oblasti Berau u Kalimantanu může být nezapomenutelný zážitek i pro zkušeného 

cestovatele. Uveřejníme podporovatele v článcích, v rozhovorech v rádiu i televizi. Za každou pomoc Vám 

budeme velmi vděčni. Děkujeme. 

Kromě shánění financí se v České republice snažím o šíření informací o situaci mořských želv. 23.9 jsem o 

želvách a Indonésii povídala v Klubu rádia Junior. Moc mile mě překvapilo, kolik dětí volalo a kladlo otázky o 

želvách. Poslechněte si záznam pořadu http://www.radiojunior.cz/indonesie-blizka-i-vzdalena--1658324 a 

pokud máte další dotazy, napište mi je na hanka.sauria@seznam.cz nebo na facebook projektu 

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

V říjnu v ZOO Brno probíhal měsíc želv. Celý měsíc jste měli možnost prohlédnout si tu hned 2 výstavy o 

mořských želvách a 8.10 jsem tu měla i přednášku pro veřejnost. 27.10 zase proběhla beseda pro veřejnost 

v Národním muzeu v Praze. Přijďte se podívat na jejich expozici Archa Noemova, vypráví tu i o problémech 

želv. 
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7.11 jsem o celosvětové situaci těchto více než 100 milionů let starých plazů 

povídala v Kaleidoskopu CCBC (Česká koalice na ochranu biodiverzity). 

Koalice CCBC potom 8. -9.11 spolupořádala na České zemědělské univerzitě 

konferenci TBCC. Tato Tropical Biodiversity Conservation Conference (TBCC) 

byla velmi zajímavou příležitostí, na kterou se sjeli odborníci na ochranu biodiverzity působící v mnoha zemích 

světa. Nechybělo tu ani mé upozornění na situaci mořských želv, které bylo doplněno výstavou.  

 Velmi smysluplná byla i účast na semináři Wildlife crime v České republice. Seminář o problematice ochrany 

druhů spadajících pod mezinárodní úmluvu CITES pořádala Česká inspekce životního prostředí spolu 

s Ministerstvem vnitra ČR a já tu seznámila celníky i policisty, kteří případy ohrožených druhů řeší, s želví 

problematikou. Dovézt si z dovolené byť jen malý náramek z želvoviny je trestný čin a celníci si ode mě kousek 

želvoviny vzali, aby ji mohli dát očuchat psům, které používají při prohledávání zavazadel na letišti. Jsem za 

tuto spolupráci moc ráda a věřím, že pečlivá kontrola na letištích přispěje k tomu, že si turisté rozmyslí, zda 

potřebují domů suvenýr z kriticky ohroženého druhu zvířete.   

 Mezi celníky zabavenými věcmi na 

pražském letišti jsou i vysušené karety 

pravé a obrovské. Neuvěřitelné, co si 

Češi vozí z dovolené. Upozorněte prosím 

turisty vyjíždějící do zahraničí, že 

obchod s ohroženými druhy volně 

žijících živočichů je zakázán a může 

zavinit vyhubení těchto druhů v přírodě. 

Dodržování zákonů Vám ušetří placení 

pokut i stíhání policií. Děkujeme, že 

s námi pomáháte chránit ohrožené 

druhy.  

Spousta dalších povídání o mořských želvách, které teď čelí dramatickému úbytku, je v plánu a Vy se o nich 

dozvíte vždy na www.morskezelvy.cz.  

V České republice se také snažím připravit na další cestu do Indonésie. Společně se ZOO Ostrava vytváříme 

omalovánky o želvách s úkoly pro děti v Indonésii. Věřím, že vznikne i krátký animovaný film, na kterém 

pracujeme. Jsem přesvědčená, že využití těchto pomůcek spolu s konstruktivistickým vzděláváním ve školkách 

a školách pomůže dětem a studentům přiblížit krásu moře a neobyčejné organismy, které v něm žijí, i to, jak 

jim lze pomoci. 

Je listopad, blíží se Vánoce a já mám pro Vás několik tipů, jak si 

udělat radost a přitom pomoci želvám  

1) Upečte si perníčky ve tvaru mořských želv. Pokud pracujete 

ve škole, můžete perníčky vyrobit společně s dětmi a 

prodat je potom třeba na Vánočních trzích. Pokud utržené 

peníze pošlete na realizaci aktivit našeho projektu na 

ochranu mořských želv, budeme Vám moc vděčni! 

http://www.morskezelvy.cz/
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2)  Zajeďte se podívat do ZOO Hluboká, od prosince tu bude k vidění výstava o mořských želvách. 

 

3) Kupte si krásný kalendář, který o projektu vznikl. Jsou tam nádherné fotky a věřím, že se Vám bude 

líbit. Pan vydavatel mi ale psal, že má pořad ještě 2 500ks kalendářů ve skladu. Moc bych uvítala 

pomoc se šířením informací o kalendáři. Podívejte se prosím na něj 

http://www.helma365.eu/produkt-all-about-sea-life-16, fakt si myslím, že je krásný a stojí za to si ho 

koupit nebo na něj třeba na FB upozornit známé. To by mi moc pomohlo. Děkuji Vám moc 

 

Děkuji Vám moc za Váš zájem a chuť pomáhat mořským želvám. 

Mějte se krásně  

s pozdravem  

Hana Svobodová 

www.morskezelvy.cz 

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