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Tu těžkou káru SPOLEČNĚ táhneme dál! 

 

V červnu jsem se radovala, že už bude konec s 

mimořádnými opatřeními, která byla 

vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru 

– a ono nic... Určitě jsem to takhle neměla jen 

já. Zkrátka – všichni táhneme tu těžkou káru 

dál.  

Snad Vás tedy alespoň potěším pár novinkami 

v souvislosti s ochranou mořských želv. 

 

V létě jsem si s dětmi na táborech hned desetkrát povídala o želvách a dělali jsme i další – akčnější – 

aktivity s ochranou spojené. V ZOOparku Zájezd jsme dokonce oslavili Mezinárodní den želv, a to 18. 

7. – tedy pozdě, ale přece! A v ZOO Jihlava se takto děti rozloučily s prázdninami. Moc děkujeme 

ZOOparku Zájezd, andelky.cz, klubu Slunečnice, z.ú. a dětskému klubu Kodymka za pozvání! 

 

Doufala jsem, že se spolu se začátkem školního roku obnoví i přednášky ve školách... Bohužel jsem 

ale stihla jen tři. Tu první jsem nazvala Želvy v krytu, protože jsem celých šest hodin vyprávění, které 

absolvovaly všechny třídy, musela mít přes obličej plastový štít – připadala jsem si jako želva uvíznutá 

v plastovém sáčku. Druhé povídání už bylo naštěstí na zahradě – děti si hrály na ochranáře, přenášely 

vajíčka, vyráběly si 3D želvy a zachraňovaly želvy z rybářských sítí... Třetí přednáška byla opět ve škole 

v rouškách. Uvidíme, co bude dál. 
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Školy jsou kvůli koronaviru stále zavřené i v Indonésii – a to už od 

března. Místní děti teď tedy vzděláváme hlavně neformálně, ať už na 

pláži nebo při online vyučování spřátelených indonéských učitelů. 

Workshopy pro místní obyvatele se nemohou konat vůbec. Všechno 

špatné je ale k něčemu dobré – alespoň se můžeme plně soustředit 

na přímou ochranu na plážích a postupně rozšiřovat náš program do 

dalších míst po Indonésii i jinde po světě! 

 

Jako první šlo o ostrov Lembata na jihovýchodě Indonésie, který jsem stihla navštívit ještě v únoru. S 

místní ochranářskou skupinou Sehabat penyu Loang (Přátelé želv ve vesnici Loang) totiž 

spolupracujeme už od roku 2016. Právě od února jsme se ale rozhodli podporovat místní ochranáře 

pravidelně, a to i finančně. Jsem nadšená z toho, že už ve dvou vesnicích vybudovali chráněné části 

pláže a že i dál šíří povědomí o ochraně! 

Šéf této skupiny je na Lembatě i 

šéfem zdejší polikliniky. Když 

tedy objížděl vesnice, aby 

obyvatelům vysvětlil, jak 

vypadají příznaky koronaviru a 

co mají dělat, pokud příznaky 

budou mít, rovnou to spojil i s 

povídáním o želvách a ochraně 

přírody. S ochranou želv se tak 

začalo i v dalších dvou 

vesnicích.  
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Pokud byste chtěli vědět více, poslechněte si reportáže 

z Českého rozhlasu, které se mnou přímo v Indonésii 

natáčel Dan Mrázek https://plus.rozhlas.cz/vedecke-

dobrodruzstvi-v-indonesii-rodne-ostrovy-zelv-mizi-

pod-vodou-kde-budou-8162763?  

 

 

V červenci se nám také ozvala skupinka Čechů žijících na ostrově Sumbawa. Vadilo jim, že místní 

prodávají želví vejce. Poradili se s námi, co takovým prodejcům říct – že jsou želvy ohrožené 

vyhynutím a chráněné zákonem, že je to nelegální, a aby s tím přestali. Díky tomu prodej vajec na 

tomto místě opravdu přestal a skupinka Čechů začala s místní vládou a policií jednat o vzniku 

rezervace. Až se tento proces schválí, budeme jim moct poslat naše ochranáře, aby místním ukázali 

principy ochrany. To ale může chvíli trvat. Zatím tedy alespoň rozmístili cedule okolo pláží, které 

upozorňují na význam ochrany mořských želv a také zde s pomocí našich materiálů vzdělávají děti. 

Jsem moc ráda, že můžeme přispět k započetí ochrany mořských želv na dalším místě! 

 

U nás v Berau – na ostrovech Bilang-Bilangan a Mataha – vše funguje normálně, snad jen s tím 

rozdílem, že ochranáři od března ještě neměli dovolenou a začínají být nervózní. Z ostrova ale 

nechtějí ani na krok – bojí se koronaviru. Pytláci tak mají smůlu, a i když se snaží k ostrovu přiblížit 

častěji než dříve, protože v oblasti chybí obživa obvykle zajištěná přítomností turistů, ochranáři brání 

želví vejce, jak se dá. Po konzultacích přijela na ostrovy pomoct i policie.  

Všichni ochranáři si uvědomují vážnost situace a jsou velmi vděční, že jim i v této době pravidelně 

posíláme plat. Díky, že nám s tím pomáháte! Přispět můžete na transparentní účet 

2101346384/2010. Moc si vážíme každého Vašeho daru! 

https://plus.rozhlas.cz/vedecke-dobrodruzstvi-v-indonesii-rodne-ostrovy-zelv-mizi-pod-vodou-kde-budou-8162763
https://plus.rozhlas.cz/vedecke-dobrodruzstvi-v-indonesii-rodne-ostrovy-zelv-mizi-pod-vodou-kde-budou-8162763
https://plus.rozhlas.cz/vedecke-dobrodruzstvi-v-indonesii-rodne-ostrovy-zelv-mizi-pod-vodou-kde-budou-8162763
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Za efektivní ochranu 

mořských želv bojujeme 

i na Srí Lance. Petra už 

obhájila svou 

diplomovou práci, ve 

které monitorovala a 

hodnotila místní 

záchranná střediska. Na 

základě této práce bylo 

sepsáno několik 

doporučení pro změnu, 

která pošleme přímo 

srílanské vládě. 

Konkrétní formu dopisu 

nyní konzultujeme s 

konzulem Srí Lanky panem Markem Němcem. Věříme, že nám pomůže report dotáhnout do podoby, 

ve které ho vláda přijme jako smysluplné doporučení a bude se jím řídit. Tak držte palce! Původně 

jsme měli v plánu vypravit se v prosinci přímo na Srí Lanku a probrat současnou situaci želvích 

středisek s vládou a ochranáři osobně. Tento plán se ale v tuto chvíli zdá spíše nereálný. Doufáme ale, 

že se vše uskuteční později. 

 

Děje se toho tedy opravdu hodně, a to nejen ve světě! Moc mě potěšilo, že jsem byla zařazena 

časopisem Forbes do žebříčku nadějných mladých Čechů do 33 let https://forbes.cz/nikdo-nevedel-

jak-na-to-vzpomina-ceska-biolozka-ktera-uci-indonesii-chranit-morske-zelvy/ . Velmi si vážím i 

https://forbes.cz/nikdo-nevedel-jak-na-to-vzpomina-ceska-biolozka-ktera-uci-indonesii-chranit-morske-zelvy/
https://forbes.cz/nikdo-nevedel-jak-na-to-vzpomina-ceska-biolozka-ktera-uci-indonesii-chranit-morske-zelvy/


                                                        ŽELVÍ ZPRAVODAJ  
                                                             červenec – září 2020   

nominace na prestižní cenu Josefa Vavrouška za významný počin v ochraně přírody. Oceňuji i video, 

které se mnou natočila OSN. Ráda jsem i za článek v Active Beauty magazínu drogerie DM 

http://www.activebeauty.cz/cs/active-beauty-mesice-hanka-svobodova/ , rovněž za článek v 

Hospodářských novinách http://www.morskezelvy.cz/pool/vzor/upload/clanky/HN2020_eg21_20-

22_portret_Dama.pdf a za rozhovor v pořadu Ešus na Radiu1 

https://www.spreaker.com/user/radio1prague/esus-2020-06-08? . Tleskám Happymu za unikátní 

32m dlouhou grafiku želvy v podchodu u vlakového nádraží v Českých Budějovicích.  

Nejvíce si ale vážím toho, jak všichni pomáháte. Markéta s Adou, Dáša s Viki, Milena s Alicí, Mili, Petr, 

Pepa, Eva, Gábina, Pavel... Je až neuvěřitelné, jak nám teď funguje tým a jak se všichni snaží. Moc 

moc Vám všem děkuji! Bez Vás bych tuto situaci nezvládla ani náhodou... 

 

Pokud chcete, pomoct 

můžete i Vy ostatní – stačí 

napsat, s čím konkrétně 

byste mohli být nápomocní. 

Stačí ale málo, třeba jen 

nákup u spřátelených firem, 

které pomáhají s ochranou 

želv – Zelená domácnost 

https://www.zelenadomacnost.com/k/pomoc-morskym-zelvam-ochranou-jejich-lihnist , APM sport 

https://www.apmsport.cz/ , chráněná dílna PROSAZ http://www.prosaz.imaxi.cz/projekt-

prozelvy.html , Namydlená Káča https://www.namydlenakaca.cz/97-pomahame . Děkujeme!  

 

Za projekt „Chráníme mořské želvy“ Vám přeji 

hodně ZDRAVÍ a klidný podzim. 

 

Hana Svobodová 

www.morskezelvy.cz  

https://www.facebook.com/morskezelvycz-607230715971714/  
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