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Léto je tu v plném proudu a tak je snadné přenést se alespoň myšlenkami do teplých krajů.  

A já se tam tak těším, 15.7 odlétám na 2 a půl měsíce do Indonésie a předtím bych Vám ráda vyprávěla, co se 

v projeku Chráníme mořské želvy dělo na jaře, mám z toho totiž velkou radost!!! 

Především Vám moc a moc děkuji, právě díky Vám, přátelům a 

příznivcům projektu, se podařilo vysbírat cílovou částku na 

vydání příručky na ochranu mořských želv. Tato příručka bude 

přístupnou formou vysvětlovat metody, jak si s ochranou želv 

poradit a já věřím, že dokáže situaci želv celosvětově zlepšit. 

Děkuji za Vaše dary i sdílení sbírky. Ukázali jste mi, že nejen mě 

tu záleží na osudu těchto pradavných plazů. Děkuji Vám i za 

důvěru v naší práci, je to pro mě motivace, i když cíl se někdy 

zdá daleko.  

 

To se ukázalo třeba ve chvíli , kdy ochranáři v Indonésii 

objevili na Malukách loď s 60 mrtvými karetami 

obrovskými..tyto vyhynutím ohrožené mořské želvy byly 

zabity kvůli masu, na jídlo při hinduistických obřadech na 

Bali. Berly, šéf našeho indonéského týmu, mě s touto 

zprávou vzbudil snad ve 4h ráno a já jenom brečela a 

brečela, někdy jen kroutím hlavou a nechápu, co je ve 

světě vůbec možné. Naštvání jsem cítila i ve chvíli, kdy mi 

jedna dobrovolnice v květnu volala, že v Objektivu na ČT 

povídají o želvách ať si to pustím. Běžela tam reportáž ze 

Srí Lanky, kde místní tvrdili, že chrání mořské želvy tak, že 

od zlodějů vykupůjí z pláže ukradená vejce za vyšší cenu než za kterou by je prodali na trhu. Už to jen 

podporuje zloděje, aby svůj nelegální čin zopakovali. Když se želvy vylíhli, „ochranáři“ je dali do bazénu a tam 

je drželi a v reportáži povídali, jak je to skvělé, že želvy se pak drží u pobřeží a turisté se na ně mohou dívat. 

Nikomu nedocházelo, že to dělají proto, že v bazénu malé želvy ztrácí instinkt kam plavat a jak se v dospělosti 

vrátit naklást vejce na stejnou pláž. Díky reportáži chyby v ochraně považují za správnou cestu i tisíce turistů, 

kteří se v ČR na Objektiv dívají. Bylo mi to tak líto. Právě 

tyhle okamžiky ve spojení s Vaší důvěrou představují vždy 

odrazový můstek pro to, abych udělala něco víc a šla cestou, 

kterou jsem si vybrala, krok za krokem dál. Takže díky za 

motivaci a v létě budu na příručce pracovat. Věřím, že 

nakonec pomůže i na té Srí Lance, kam mě v létě pozvali na 

konferenci a o které jsem alespoň napsala 2 články 

(Rozvojovka - http://www.rozvojovka.cz/clanky/1924-

chranenym-morskym-zelvam-skodi-nektere-zachranne-

stanice-i-jejich-navstevnici.htm a Ekolist 

http://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/hanan-

svobodova-dnes-je-mezinarodni-den-zelv-jak-temto-starobylym-plazum-muzete-pomoci). Prosím určitě se 

centrům s bazénky vyhněte, pojedete-li na Srí Lanku či jinam, taková centra opravdu želvám nepomáhají a 

jejich návštěvou a podporou jim říkáte, že jejich metody schvalujete.  
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O stituaci a ochraně mořských želv bylo za poslední tři měsíce publikováno víc článků z čehož mám velkou 

radost. Věřím, že pomohou zvýšit informovanost turistů před 

cestami (články o nebezpečnosti suvenýrů z želvoviny a výstavě v 

ostravské ZOO   http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nova-expozice-

v-ostravske-zoo-se-zameruje-na-ochranu-zelv/1498918,           

http://www.tyden.cz/rubriky/relax/zvirata/zoo-ostrava-ma-novou-

expozici-zameruje-se-na-ochranu-zelv_435090.html, 

http://relax.lidovky.cz/zoo-v-ostrave-otevrela-expozici-s-

ohrozenymi-zelvami-poukazuje-na-pytlaceni-18t-

/zajimavosti.aspx?c=A170620_152737_ln-zajimavosti_ele, 

http://www.tyden.cz/rubriky/relax/zvirata/zoo-ostrava-ma-novou-expozici-zameruje-se-na-ochranu-

zelv_435090.html, článek o tom proč a jak ZOO Hodonín pomáhá želvám hodonínský deník Slovácko), největší 

radost mám ale asi z článku v Pravém domácím časopise Pravý domácí časopis-compressed a z rozhovoru v 

časopise Xantypa Xantypa – 2017_05.  Takže doporučiji ke čtení   

Pokud máte raději netištěná média, pusťte si rozhovor ke Světovému dni oceánů je nejen pro děti  

http://www.radiojunior.cz/tahle-zelva-sni-az-200-kilogramu-meduz-za-den–1736424 nebo se podívejte na  

videoreportáž https://www.youtube.com/watch?v=xF1VXnIJHwM – ta vznikla při příležitosti otvírání výstavy o 

želvách v ostravské ZOO. Jsem velmi vděčná ZOO Ostrava nejen za pomoc s vytvořením této unikátní výstavy, 

která upozorňuje návštěvníky ZOO na problémy želv a na to, jak jim my všichni můžeme pomoci, ale i za to, že 

se ZOO k výstavě podařilo umístit i 3 vysušené vycpané želvy, které České inspekce životního prostředí 

zabavila českým turistům na letišti. Výstava tak, věřím, lidi upozorní i na to, že dovážet si z dovolené suvenýry 

z druhů kriticky ohrožených vyhynůtím je trestné a hrozí jim minimálně pokuta a často i stíhání. Takže pozor na 

to! Budu ráda, když informace o tom, jak vypadají vysušené želvy i náramky z želvoviny rozšíříte i mezi své 

známé a upozorníte je na nevhodnost těchto suvenýrů. Děkuji Vám.

   
Kromě ZOO Ostrava se na malou výstavu o želvách můžete těšit i v ZOO Liberec, tam jsou právě teď putovní  

plakáty, které jste mohli na jaře vidět na Univerzitě Palackého v Olomouci. Děkuji Vám všem, kteří pomáháte s 

realizací výstav, o situaci želv se díky Vám může dozvědět mnoho lidí. Hodně lidí na jaře přišlo i na povídání o 

želvách (ČZU - 21.3, NomoDiving v akvaparku Čestlice  - 31.3, ZOO Hluboká - 1.4, For Pets - 6.4, ZOOfanatika - 

7.4, ZŠ Karla Čapka - 10.4, Komunitní centrum Ďáblice - 24.4, ZOO Plzeň - 1.5, ZOO Hodonín – Den biodiverzity - 

21.5, ZŠ Lyčkovo náměstí - 24.5, Jarmark v Kutné Hoře - 27.5, ZŠ Odolena Voda - 6.6, CCBC v Praze – 10.6, 

beseda k promítání filmu Pravěká želva v rámci festivalu Ozvěny Ekofilmu – 15.6, ZŠ Svitavy - 16.6, ZOO Ostrava 

- 20.6) a důležité bylo i Setkání České koalice na ochranu biodiverzity (CCBC), Setkání komise in-situ projektů 

českých a slovenských ZOO a workshop pro OSN.  
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Mám z těchto příležitostí nesmírnou radost, protože právě díky osobním setkáním lidí, kteří mají rádi přírodu 

se, jak vnímám, daří posunout projekt o velký kus kupředu. Mluvím teď nejen o spolupráci se zoologickými 

zahradami, které si velmi vážím (ZOO Hodonín projekt podporuje dlouhodobě; ZOO Ostrava pomáhá 

s výstavou, s omalovánkami i příručkou o ochraně želv, ZOO Liberec spolupracuje v rámci České koalice na 

ochranu biodiverzity), ale cením si toho, že setkání způsobila, že se kolem mě po letech izolace v Indonésii 

konečně začíná tvořit tým lidí, kteří chtějí pomoci a to jak finančně (firma www.stary-vzv.cz), tak svou 

nezištnou dlouhodobou prací pro projekt – dobrovolnice Gabriela Kleinová a Eva Šlosarčíková. Děkuji Vám 

všem, bez Vás, kteří pomáháte (a je Vás mnohem více) by projekt nebyl tím, čím dnes je.  

A ona ta společná práce ještě bude třeba – jedním z celosvětových největších problémů mořských želv dnes je 

rybolov. Jen pár dní potom, co jsem o tom mluvila se studenty po promítání filmu Pravěká želva (r.: Eduardo 

Quiroz, Mexiko 2012, 52 min. – určitě si ho pusťte!), to potvrdily i zprávy z Indonésie. 

  

Ochranáři objevili želvu uškrcenou rybářskou sítí. Sítí je v moři hodně. Želvy dýchají stejně jako my nebo např. 

delfíni plícemi, pokud se zamotají do sítě a nemohou se dostat na hladinu, aby se nadechly, utopí se. A to mi 

ještě čas od času naši ochranáři oznamují, že v okolí ostrovů lovili rybáři dynamitem. Ráda bych dronem, který 

jsme pro projekt získali od firmy www.stary-vzv.cz, rybáře natočila a usvědčila je tak z používání této ilegální 

metody, kvůli které hynou nejenom ryby, ale i želvy, delfíni, velryby a vůbec všichni tvorové v okolí výbuchů. 

Držte nám palce, je to součást mé letní mise. Cílů v Indonésii je ale víc. Hodně se budu soustředit na práci 

s týmem, jeho tmelení a motivaci ke každodenní namáhavé přímé ochraně mořských želv na ostrovech Bilang-

bilangan a Mataha, dobrovolníci nám pomohou s natáčením instruktážních videí k příručce i s učením nejen 

angličtiny na obydlených ostrovech. V rámci vzdělávání tu vyzkouším právě dokončené omalovánky o želvách 

s úkoly (nyní jsou hotové v češtině, angličtině a indonéštině – těšte se na vydání). Zmonitoruji prodej želvoviny 

na ostrově Derawan a budeme tu i pokračovat v rozvoji místních lidí a učení vyrábět suvenýry z udržitelných 

materiálů. A držte palce mým velkým cílem je tu ohradit část pláže vedle domu táty jednoho z našich 

ochranářů a zaměstnat ho, aby vejce, která nakladou želvy na pobřeží ostrova Derawan vždy odnesl do 

bezpečí, kde se mohou bez starostí vylíhnout a po vylíhnutí je pustil hned do moře. Na stavbu i plat tohoto 

neuvěřitelného muže, který se rozhodl sám proti celé vesnici tvrdohlavců pomoci nám chránit želvy, můžete 

přispět na  http://www.morskezelvy.cz/prispevek-podpora/ . Možná toho zvládneme i víc, myslete na nás a 

těšte se na zprávy v dalších želvích zpravodajích, které teď zase budou častejší než když jsem v Čechách.. 

s pozdravem  

 

Hana Svobodová 

www.morskezelvy.cz 

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