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Pěkný jarní podvečer, 

celý duben jsem strávila v České Republice a musím říct, mám tu radost. Občas mi sice byla trochu zima, ale 

mnoho věcí se povedlo  Zaměřila jsem se na zvýšení informovanosti.. 

Hned po příletu 5.4. jsem povídala o želvách pro studenty na České zemědělské univerzitě. 

7. a 8.4 jsem se zase zúčastnila veletrhu For Pets na 

Výstavišti v Letňanech. Seznámila jsem se tu s paní  

Mgr. Pavlou Říhovou z České inspekce životního prostředí. 

Paní Říhová je vedoucí oddělení mezinárodní ochrany 

biodiverzity a CITES a také soudní znalkyně v oboru ochrana 

přírody, velmi mě překvapila, když mi řekla, že mají ve skladu 

mnoho zabavených vycpaných karet, které si čeští turisté 

dovezli domů z dovolené. Všechny mořské želvy jsou 

ohrožené vyhynutím a pašovat je je trestný čin. Opravdu by 

se Vám líbilo mít takovouto želvu pověšenou na stěně v obývacím pokoji? Prosím upozorněte všechny své 

známé před cestou na dovolenou o nevhodnosti želvího suvenýru. Děkuji moc!  

 14.4  jsem si o želvách, jejich ohroženích a o tom, jak každý z nás může ohroženým plazům pomoci, povídala 

s žáky ZŠ Budovatelů v Jirkově. 21.4 se o problémech želv, ale také o nebezpečí spojená s používáním 

palmového oleje dozvěděli žáci Základní školy Ing. M. Plesingera - Božinova Neratovice.  A 22.4 jsme problém 

řešili na ZŠ Ďáblice U Parkánu. Žáci všech zmíněných škol mi udělali velkou radost, o situaci želv se zajímali, 

měli mnoho dotazů a uvažují, že na naše setkání naváží vlastním informováním veřejnosti o želvách.  

Přidejte se také! Bylo by možné u Vás udělat promítání? Ráda přijedu 

kamkoli do školy, knihovny, kulturního domu, ZOO či jinde, kde jsou 

vhodné prostory. Ozvěte se mi!                             

Na léto také sháním prostory pro výstavu fotografií, která je nyní 

k vidění na Veterinární univerzitě v Brně.  

Problémy mořských želv a to, jak jim pomoci, byly prezentovány i 26. – 

27. 4. 2016 na  Slovensku v rámci projektu SUSO, na výstavě Mladý 

tvorca.  

O našem projektu vyšel v dubnu článek v časopise Příroda, je to dvouměsíčník a tak tento krásný časopis stále 

můžete najít na stáncích.   

V šíření osvěty budu pokračovat i v květnu, pomozte i Vy! V květnu je k tomu ideální příležitost. 23. května je 

Světový den želv - byl založen, aby upozornil na problémy těchto krásných plazů, kterým dnes hrozí vyhynutí. 

Chytají se do sítí rybářů, lidé jedí jejich vejce i maso a z jejich krunýřů dělají suvenýry, želvy si ale zaslouží 

respekt. Jsou krásné a elegantní, na Zemi žijí už 110 milionů let. Přežili dinosaury, pomozme jim, aby je 

v přírodě mohli potkat i naše děti a vnoučata. Uspořádejte 23.5 akci upozorňující na smysl ochrany želv, 

pomozte mi šířit informace o problému v televizi, rozhlase nebo v novinách. Pomůžete i šířením videa 

http://www.youtube.com/watch?v=x0Vd70elFFI&feature=youtu.be  

A až budete mít chvilku, doporučuji film racing extinction. 

 

Děkuji Vám moc!!! Každá troška pomáhá! Mějte se zatím krásně,  

s pozdravem Hana Svobodová; www.morskezelvy.cz 

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

http://www.youtube.com/watch?v=x0Vd70elFFI&feature=youtu.be
http://www.morskezelvy.cz/
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