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Trvalo to půl roku, 8 cest na motorce 17h tam a zase zpátky, mnoho hodin jednání s úředníky ale 

výsledek je konečně tady! Od indonéské vlády jsme dostali povolení na ochranu ostrovů Bilang-

bilangan a Mataha na dalších 5 let!!!! V Indonésii jsou papíry dost důležité a tenhle je pro nás důležitý 

extrémně – díky němu můžeme totiž dál chránit želvy v Berau = na 8.nejdůležitějším místě pro karety 

obrovské na světě! Držte nám palce - prvních 5 let totiž už máme za sebou a za tu dobu se povedlo do 

moře vypustit více než 2 miliony malých želv. A to už přece stojí za to!  

 

Kromě ochranářů v Berau podporujeme i ochranáře na ostrově Lembata. Všichni denně pracují, 

v noci pláže hlídají před zloději, monitorují želvy, které kladou vejce a pomáhají malým želvám do 

moře. Důležitá součást práce ochranářů je i úklid odpadu z pláží. 

 

S úklidem nám pomáhají i dobrovolníci. V poslední době byl u nás na Borneu Luděk, Olga a také neteř 

Dana Bárty Johanka. Holky pomohly i se vzděláváním. Učili děti angličtinu a také o přírodě a želvách a 

za to jsem moc vděčná! 
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Ve školách jsem v únoru učila i já – u nás na Maratue, na Bali s Petrem z https://www.green-

books.org/ a také na Green school (podívejte se na video o téhle neuvěřitelné škole 

https://www.facebook.com/watch/?v=271243726765965). To pro mě byl velký zážitek i výzva. Tahle 

mezinárodní škola se studenty z 35 zemí světa založená na Bali učí děti stát se lídry v ochraně přírody, 

učila tu i Jane Goodall, promítání, diskuse, geniální vize a komunita přátelská k přírodě a 

lidem..inspirativní místo, teď šíří informace o situaci mořských želv. 

 

Evropská novinka je, že dokument o našem programu, je teď i v angličtině 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11467245921-cesi-zachranuji/bonus/33149-czechs-protect-

sea-turtles-in-borneo  – prosím šiřte ho mezi své známé ze zahraničí i s webem http://saveturtle.net/ 

, třeba budou chtít pomoci. Děkujeme! Snažíme se o zvyšování informovanosti o situaci mořských 

želv nově nejen v ČR ale i na Slovensku – přednášky, rozhovory v rádiu, články.. Jsem ráda, že je toho 

hodně, snad to má vliv na lidi, kteří cestují a mohou díky informacím spíš želvám a přírodě obecně 

pomáhat než ubližovat. Naší aktivity si všimla i česká kancelář OSN a dali si mě na OSN facebookový 

profil na Mezinárodní den žen – nečekané a moc milé ocenění! Děkuji za podporu, moc mi pomáhá jít 

krok za krokem dál a dělat to, co jsem si vybrala – chránit mořské želvy tak, jak nejlépe umím. 

https://www.green-books.org/
https://www.green-books.org/
https://www.facebook.com/watch/?v=271243726765965
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11467245921-cesi-zachranuji/bonus/33149-czechs-protect-sea-turtles-in-borneo
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11467245921-cesi-zachranuji/bonus/33149-czechs-protect-sea-turtles-in-borneo
http://saveturtle.net/
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Díky moc Vám všem, kteří nám s ochranou mořských želv pomáháte! Podpořit nás můžete nákupem 

přes www.givt.cz! Je to jednoduché před nákupem půjdete na www.givt.cz, vyberete naši organizaci 

Chráníme mořské želvy a e-shop na kterém chcete nakoupit a nakoupíte, jak jste zvyklí - 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. Děkujeme!!! Přispět můžete na transparentní účet organizace - 2101346384/2010 

nebo přes Darujme na http://www.morskezelvy.cz/prispevek-podpora/. A ještě jedna možnost tu je, 

můžete si založit vlastní dárcovskou výzvu jako jsem to udělala já, když jsem měla v únoru narozeniny 

– vybralo se 25 413 Kč což je více než 5 platů pro ochranáře, kteří díky tomu mohli před pytláky 

ochránit přes 15 000 vajec mořských želv! http://www.morskezelvy.cz/novinky/novinky/slavite-a-

nemate-radi-darky-zkuste-darcovskou-vyzvu.htm Děkujeme za každou pomoc, shánět 105 000Kč 

měsíčně po práci pro mě není snadné a tak si moc vážíme všech drobných darů. Věřím, že společně 

budeme želvy chránit minimálně těch dalších 5 let!  

http://www.givt.cz/
http://www.givt.cz/
http://bit.ly/GivtRoz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2101346384
http://www.morskezelvy.cz/prispevek-podpora/
http://www.morskezelvy.cz/novinky/novinky/slavite-a-nemate-radi-darky-zkuste-darcovskou-vyzvu.htm
http://www.morskezelvy.cz/novinky/novinky/slavite-a-nemate-radi-darky-zkuste-darcovskou-vyzvu.htm
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Doporučuji: 

19.5.2019 – Mezinárodní den želv v ZOO Ústí 

nad Labem 

Pokud máte děti, pusťte si reportáže devítileté 

Viki Seifertové - první reportérky ČRo Junior 

z naší společné mise za záchranou želv 

http://www.radiojunior.cz/co-zazila-viktorie-

na-zachranne-zelvi-misi--1807097 

Z článků doporučuji https://www.national-geographic.cz/clanky/chranit-morske-zelvy-je-to-kumst-

20190220.html o tom, proč mořské želvy nepatří do bazénů a 

http://www.morskezelvy.cz/pool/vzor/upload/clanky/lp1_2019_01_strana_2.pdf o vzdělávání, 

hodnotách a také o České koalici na ochranu biodiverzity http://www.ccbc.cz/ . 

za projekt „Chráníme mořské želvy“ 

Hana Svobodová 

www.morskezelvy.cz  

http://saveturtle.net   

www.facebook.com/pages/morskezelvycz/607230715971714   
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