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Krásné letní dny ještě pořád z Čech Vám přeji  

Jak se Vám daří? Doufám, že se chystáte na dovolenou a máte v plánu trochu přes léto zvolnit české vražedně 

rychlé tempo. Pokud jedete do tropů, užijte si setkávání třeba i s mořskými živočichy, ale zkuste prosím být při 

svých cestách i ohleduplní tak, aby tyto fascinující zvířata mohly spatřit i další generace lidí..

 

Jinak mám velkou radost, že jednání naší indonéské neziskové organizace Konservasi Biota Laut Berau s Dr. 

Hiltrud Cordes, zastupitelkou mezinárodní organizace Turtle Foundation, která náš projekt sponzoruje, 

dopadlo dobře. Hilli, která do Indonésie přijela 29. května a 15.6 už odlétala, strávila týden na ostrovech a 

týden ve městě běháním po úřadech místní indonéské vlády. Zhodnotila, že kluci na ostrovech se opravdu 

snaží, že dělají svou práci, jak nejlépe mohou a mají i nápady, co a jak ještě posunout k lepšímu. S úřady jde 

domluva o poznání pomaleji, ale i tak byla Hiltrud úspěšná.  Na místním úřadě Ministerstva moří a rybářství 

poznala paní Yundu, s kterou běžně jednáme a bylo to myslím příjemné a úspěšné setkání, ze kterého by měla 

vzejít smlouva, že ochranu ostrovů Bilang-bilangan a Mataha bude mít na starosti pouze naše organizace. To 

by nám zajistilo klid a pohodu a možná i loď, na kterou už tak dlouho a zatím bezúspěšně sháním potřebné 

peníze.  Berly s Hilli také vytvořili dokument, který by měl pro vládu popisovat naší standardní práci na 

ostrovech. 
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Dr. Hiltrud Cordes, Berly Daniel a ostatní ochranáři organizace Konservasi Biota Laut Berau při jednání 

Parádní také je, že se Berly setkal s Lorenem, reportérem Lonely planet. Prý to bylo příjemné popovídání, tak 

se snad v anglické verzi Lonely planet o naší práci na Borneu něco objeví. A třeba se mi časem povede i zmínka 

v česky psaných průvodcích po Indonésii. Pokud byste někdo měl kontakty na nakladatele, kteří v ČR průvodce 

překládají a tvoří, budu moc ráda. 

Hodně se toho dělo i v Čechách 

Jsem moc ráda, že k boji za ochranu mořských želv se připojila 

cestovní kancelář China tours. Na svých stránkách 

https://www.chinatours.cz/o-nas/sponzorujeme/#8 upozorňuje na 

nebezpečnost kupování suvenýrů z želvoviny. Děkujeme moc za 

podporu i pomoc!  

Článek o želvovině a želvách vyšel také na  http://planetacestovani.cz/morske-zelvy-aneb-jak-muzete-po…/ ... 

Budu ráda, když budete informace šířit. Dozvěděla jsem se, že se Češi setkali s prodejem kusů želvího krunýře a 

náramků ze želvoviny i v egyptské Hurgádě, takže nejde jen o vzdálené destinace v tropech, ale je třeba si dát 

pozor i relativně blízko   

Další zajímavý článek reflektující činnost projektu na ochranu mořských želv najdete v Teramagazínu v rubrice 

Za želvami v Indonésii  http://teramagazin.cz/phocadownload/TERAmagazin_3_2015.pdf. 

 

A pokud se Vám nechce číst, můžete si poslechnout záznamy ze dvou rádiových 

rozhovorů nejen o želvách.  

Na http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3409258 najdete povídání o Indonésii, životě v ní 

a želvách vyprávěné v Českém rozhlase Brno v pořadu Apetýt. Odkaz 

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3413077 potěší spíše děti, povídám tam v ČR2 

v Klubu rádia Junior. Na natáčení rozhovoru se mnou v rádiu byla i moje suchozemská 

želva Adéla, to byla legrace  

https://www.chinatours.cz/o-nas/sponzorujeme/#8
http://planetacestovani.cz/morske-zelvy-aneb-jak-muzete-pomoci-i-vy/
http://teramagazin.cz/phocadownload/TERAmagazin_3_2015.pdf
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fprehravac.rozhlas.cz%2Faudio%2F3409258&h=FAQHdr4SA&enc=AZNZTgFcm8jrkE-1jcjXJdjUybVjTpdKfa2hrl0NTgGG2Pb1iP3EoRhmAYtk1CxcKwL71d9eqp98X0KklcI4DoLBf7OMl9bqy84Y-7Xz2WHEkRuYgjEPzO_MkFeYLO4RItOahtIdo3RSy1iLY3R6GTWC8_UMP3BYQD88nbUQ_qLFB2lhfCUhxUlejKlux4GHlUz5u_g5TfPieYFsGsp8tGTe&s=1
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3413077
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Poslední červnové informace jsou ze školy. A ne jen z jedné. V červnu jsem si o želvách, jejich ohroženích a o 

tom, jak každý z nás může ohroženým plazům pomoci, povídala s žáky ZŠ Žatec a také s žáky družiny ZŠ Malý 

Újezd.  Obě školy uvažují, že na naše setkání naváží v září vlastním projektem o želvách. Přidejte se také! 

 

Moje obrovské poděkování patří ZŠ Integrál z Prahy 2. Zdejší šesťáci byli velmi úspěšní ve sběru. Získali za něj 

2000Kč a tuhle významnou částku si nenechali pro sebe, nešli na pohár či jinou dobrotu, jak by si to jistě na 

konci školního roku zasloužili, ale svůj výdělek věnovali našemu projektu na ochranu mořských želv. Toho si 

moc vážím a jsem na žáky ze ZŠ Integrál za tohle moc hrdá.  

Těch, co pomáhají a podporují nás je mnohem víc, všem Vám touto cestou moc DĚKUJI!!! 

  Mějte se krásně 

  Hana Svobodová 

  www.morskezelvy.cz 

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

  P.S.:  Pokud máte čas a chuť dojděte do ZOO Ústí nad Labem, kde máte teď posledních pár dní (do 10.7)   

  možnost prohlédnout si informační výstavu fotografií o mořských želvách. Pokud to nestihnete, nezoufejte,  

  výstava bude k vidění až do září v ZOO Liberec ve spolupráci s CCBC (Czech Coalition of Biodiversity  

  conservation).  

 

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

