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Milí přátelé a příznivci ochrany mořských želv, 

Všechny druhy mořských želv jsou dnes ohroženy vyhynutím. Nejhorší situace je v Indickém oceánu, 

kde na mnoha místech už mořské želvy zcela zmizely. Oblast Berau na Borneu, 6 malých ostrůvků, 

které dohromady tvoří nejdůležitější líhniště pro karety obrovské v celé jihovýchodní Asii a osmé 

nejdůležitější líhniště na světě. Ve spolupráci s indonéskou organizací Konservasi Biota Laut Berau 

právě tady 3 ostrovy chráníme před zloději želvích vajec. Bilang-bilangan, Mataha a Derawan, 

ostrovy, jejichž pláže jsou pro želvy bezpečné. Ochranáři tu vejce přemísťují do bezpečí, dobrovolníci 

uklízí odpad nanesený přílivem z pláží a pomáhají malým želvám na cestě do moře. Zdejší želvy mají 

štěstí, není tomu tak ale všude.  

 

Z dalších 3 ostrovů v oblasti Berau jeden chrání vládní agentura BKSDA a 2 ostrovy nejsou chráněny 

vůbec. Právě zde se 24. 03. 2018 československé skupině s názvem WILDLIFE GUARDS za pomoci 

našich ochranářů a s jednotkou Indonéského námořnictva podařilo odhalit a zatknout gang pytláků a 

pašeráků želvích vajec. Na lodi pytláků bylo nalezeno 1 209 vajec kriticky ohrožené karety pravé a 

ohrožené karety obrovské a pět kilogramů výbušniny pro takzvaný rybolov dynamitem. Informace o 

zadržení pytláků se objevily v místních novinách i televizním zpravodajství. Tato obrovská medializace 

celého případu by tak měla na nějakou dobu pomoci ochránit ostrovy před dalšími nájezdy zločinců, 

popisuje Tomáš Ouhel, terénní pracovník Zoo Liberec a člen WILDLIFE GUARDS.  
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Z výsledků práce v Indonésii máme velkou radost, je vidět, že ochrana mořských želv má smysl. Moc 

děkujeme, že s námi želvám pomáháte! Podpořit naši práci můžete na 

http://www.morskezelvy.cz/prispevek-podpora/ nebo zde je přímo číslo transparentního účtu 

organizace - 2101346384/2010. Děkujeme.  

Vítáme i pomoc dobrovolníků – přiložit ruku k dílů můžete přímo na ostrovech v Indonésii 

(http://www.morskezelvy.cz/dobrovolnictvi.htm ) nebo i zde v České Republice. Takovou zkušenost 

má i Martina Nevařilová, módní návrhářka, s kterou se přátelím už mnoho let, byla v Indonésii 

pomáhat už 2x a teď je aktivní doma ve středu Evropy. Všimla si, že učíme Indonésany vyrábět 

suvenýry z kokosu. Díky našim workshopům získávají místní alternativní zdroj příjmů a snižuje se tak 

zabíjení kriticky ohrožených karet pravých kvůli želvovině. Martina ale naší vizi rozvinula a začala 

přemýšlet, jak z kokosu vyrábět takové předměty, které nejen pomohou želvám a místním, ale budou 

natolik lákavé, že díky jejich prodeji získáme finance na samotnou realizaci ochrany želv na ostrovech. 

Tak vznikla soutěž KOKOS MÍSTO ŽELVY.  

  

Do soutěže se přihlásilo 22 českých designérů. Vítězi soutěže bude uhrazena letenka a pobyt na tři 

týdny na Borneu v červenci 2018, další dva designéři budou mít hrazeny pobyt a cestu na ostrovy, 

kde budou učit místní řemeslníky vyrábět předměty z kokosu dle vlastních návrhů. Ceny do soutěže 

zajistila cestovní kancelář China tours https://www.chinatours.cz/ , která do oblasti Indonésie pořádá 

poznávací zájezdy (https://www.chinatours.cz/zajezdy/?zeme=indonesie) a škola potápění 

NemoDiving http://www.nemodiving.cz/ . Přijďte se podívat na návrhy umělců. Výstava předmětů 

potrvá od 14. Do 30.6 v prostorách butiku NAVARILA (Haštalská 8, Praha).  
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Oslav není nikdy dost. Co Vy, slavíte MDŽ? MEZINÁRODNÍ DEN ŽELV mám samozřejmě na mysli  My 

ano, letos proběhly oslavy přímo 23.5 v ZOO Děčín a opožděně se Den želv, ve spojení se Dnem dětí, 

slavil i v ZOO Hodonín. Tam jsme dokonce otevřeli novou výstavu o želvách a dražili jsme krásný 

obraz od Petra Přikryla. Vydražené peníze, i ty co se získaly prodejem výrobků žáků ZŠ Kyjov, stačí na 

2 měsíční platy ochranářů. Tato příjemná akce mi zase připomněla, že i když shánět peníze na platy 

ochranářů není jednoduché, je v Čechách a na Moravě spousta dobrých lidí a společně dokážeme 

pomáhat hodně. Děkuji Vám všem za Vaše úsilí a podporu, spolupráce pomáhá!  

  

A pomáhají i známé osobnosti. Na situaci mořských želv v krátkém spotu s názvem Máme je na triku 

upozorňuje Bára Hrzánová, Roman Vaněk a Dan Bárta. Pusťte si ho na novém webu 

www.morskezelvy.cz nebo přímo na youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=PN24_hIMlsI&feature=youtu.be . Garantujeme Vám, že se 

zasmějete. Budeme moc rádi za šíření spotu, věříme, že díky němu se o projektu dozví i široká 

veřejnost a ochranu želv tak malou pravidelnou částkou podpoří více lidí. Děkujeme. 

Projekt, který je součástí České koalice na ochranu biodiverzity, podporují Zoo Hodonín, Zoo Ostrava, 

Zoo Liberec a nově také Zoo Olomouc. 

                

Díky přednáškám, článkům, rozhovorům v rádiu i televizi se daří zvyšovat informovanost o situaci 

mořských želv. Připadá mi, že se teď o tématu docela mluví, stále ještě ale narážím na zprávy o 

turistech z Čech, kteří si kupují na dovolených želví vejce či se domů z neznalosti snaží propašovat 

náramek z želvoviny a potom mají problémy na letišti. Zvyšování informovanosti asi není nikdy dost.  

Za projekt „Chráníme mořské želvy“ 

Hana Svobodová 

www.morskezelvy.cz, 

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