plníme dětské sny

Čtrnáctiletý Karel píše o setkání se záchranářkou mořských želv
Hana Svobodová „v akci“ na Borneu.

Hanka Svobodová je
moje hrdinka. Na Borneu
zachraňuje mořské želvy.
Chtěl jsem o ní vědět víc,
tak mi magazín Rodina
DNES zařídil setkání.

vizitka
Jmenuji se Karel Š. Reindl, je
mi 14 let a pocházím ze Strakonic, kde navštěvuji gymnázium.
Co se týče školních předmětů,
mám rád zeměpis, dějepis, biologii a hodně se zajímám o světové
problémy. Učím se anglicky,
německy, španělsky a islandsky.
Chovám ježka bělobřichého.

Text: Karel Š. Reindl, 14 let
Foto: petr topič, mafra

Má želví
hrdinka
N

a schůzku s Hankou jsem se
moc těšil, i když jsem měl
trochu trému. Sraz proběhl  
v Mořském akváriu na Výstavišti v Praze. Hovořili jsme především
o životě v Indonésii, její práci, náplni
všedního dne a samozřejmě výzkumu.
Ha n k a S vobodová , absolvent k a
Přírodovědecké fakulty UK a hrdinka
dnešního povídání začala svou dráhu
jako dobrovolnice v Mexiku v obci Mazunte. Byla tu na výpomoc při ochraně
mořských želv. Začátky její práce ale
nebyly lehké. Její rozhodnutí zabývat se
právě mořskými želvami ve škole totiž  
nebrali vážně. Říkali: ,,A Haničko, že ty  
ses včera dívala na Hledá se Nemo…?“
Po dvou letech však všichni pochopili,
že to nebyl jen vteřinový sen.
Pokračovala na ostrovech Maratua,
Derawan, Kakaban a Sangalaki, jež
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se nacházejí v indonéské provincii Východní Kalimantan na ostrově Borneo,
kde je záchranářská stanice. Ona sama
je odbornou poradkyní. Oblast Indonésie je zajímavá tím, že se zde vyskytuje
šest druhů mořských želv.

Máš sen? Jsi žákem ZŠ nebo
víceletého gymnázia? Dej vědět,
jaké povolání by sis chtěl vyzkoušet
nebo co bys chtěl zažít, a my se ti
to pokusíme splnit. Nezapomeň
připojit kontakt na rodiče!
Piš na: rodina@mfdnes.cz
Její prací je výzkum želv a jejich ochrana,
sbírání vajíček a jejich umísťování do chráněných částí pláže, čímž zabrání vykrádání
snůšek. Na můj dotaz ,,Kolik želv už jste asi
zachránili?“ odpověděla ,,mnoho tisíc“, což
mě potěšilo. Myslím, že Hanka dobře ví, jak

Čímnásdráždífotbal

od mořského dna a zároveň omráčí ryby.
Policie prý vždy jen mávne rukou a nic
se neřeší. Indonésie je země s velkým
přírodním bohatstvím, má 250 milionů
obyvatel, jejich měsíční výdělky jsou
ovšem nízké. To je důvod, proč místní
loví dynamitem ryby a zabíjejí želvy,
za jejichž prodej získají několikanáInzerce

je  její práce důležitá. Projekt je financován  
ze Švýcarska a Německa, dotuje ho ale
i sama svými přednáškami.
Její plány jsou jasné – zachránit co
nejvíce dalších želviček, získat více
peněz pro projekt, omezit znečišťování
místního prostředí a hlavně – seznámit
s těmito problémy, které na Borneu
nepostihují jen želvy, ale třeba i orangutany,  veřejnost.
Na Maratue Ha nka také učí děti
ve škole ekologii. Je přesvědčená, že
pouze dostatečná osvěta zabrání tomu,
aby se v dospělosti chovali stejně jako
jejich rodiče. „Někdy je to ale těžké,“ přiznává. „Třeba když s nimi uklízím pláže
a oni přitom vidí, že o kus dál někdo
sype do moře odpadky.“
Jedním z velkých problémů, které
také řeší, je tzv. ,,dynamitový lov“ ryb,
při němž výbušnina odtrhne korály
už zítrav časopisu
Víkend DNES

sobně více peněz než činí běžný příjem.
Nejen obyvatelé, ale i pracovníci některých želvích stanic se nechovají zrovna
eticky. Želvičky například odchovávají
v přeplněných bazéncích, kde se mláďata navzájem požírají. Tato centra
jsou však  turistickou atrakcí. Proto je
důležité si uvědomit, že bychom u moře

neměli kupovat výrobky z želvoviny ani
jiné suvenýry vyrobené ze zvířat. Hanko, moc děkuji za milé povídání!
P. S. Každý, kdo by se o práci Hany
Svobodové chtěl dovědět více, může
navštívit stránky www.morskezelvy.cz.
Určitě se podívejte! ■

rodina@mfdnes.cz

