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Dobré ráno Vám přeji  

a zdravím tentokrát už zase z Indonésie 

Převážnou část ledna jsem byla ještě v Čechách a snažila se zvýšit informovanost o situaci mořských želv, jejich 

ohroženích a způsobech jak želvám můžeme všichni pomoci.  

4x jsem o želvách povídala v rádiu, jednou dokonce přes telefon rovnou do 

živého vysílání (Český rozhlas Junior – 5.1.). Další tři rozhovory byly 

předtočení pořadů (Český rozhlas Ostrava – 7.1, Český rozhlas Brno – 8.1  

a Český rozhlas Junior – 15.1). Už nyní si můžete poslechnout záznam 

z ostravského nahrávání http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3291760 . 

Rozhovor byl odvysílán 13. ledna. Je to povídání o želvách, ale také o 

životě v Indonésii, o práci ochranářů a třeba i o platu a vztazích. V lednu 

byl také odvysílán pořad Casablanca, který jsme natáčeli společně s Berlym v prosinci 

http://www.rozhlas.cz/radiowave/casablanca/_zprava/hana-svobodova-a-berly-daniel-na-borneu-chrani-

ohrozene-zelvy--1443607. To je povídání o celé Indonésii, o tom, odkud je Berly a jak se stal ochranářem želv, ale 

také o jídle. Uslyšíte tu i indonéštinu. Budu moc ráda, když odkazy budete šířit. U odkazů jsou vždycky i fotky, tak 

to myslím může být zajímavé   

V lednu také začaly hned dvě výstavy fotografií z Indonésie. Jedna v Krajské vědecké knihovně v Liberci, kde byla 

beseda 13.1. Tato výstava se teď přesune do knihovny v České Lípě.  

  

Druhou výstavu, která byla zahájena moc příjemnou vernisáží 14.1., můžete stále ještě vidět v čajovničce 

v Neratovicích (Zelená 471), bude zde až do 7.2. Srdečně Vás ke zhlédnutí zvu a budu moc ráda, když o výstavách 

budete informovat své známé. Obě výstavy zdarma upravil a vytiskl Daniel Vašata (reklamní společnosti TOMCAT 

www.dan-web.cz), což je obrovská pomoc, které si velmi vážím. 

Hodně času v lednu jsem také trávila přednáškami, kromě již zmiňovaného povídání v Liberci a Neratovicích 

proběhlo setkání  v ZOO Ostrava (7.1), v KD Krakov v Praze (20.1) a na třech školách – ZŠ Táborská (13.1), ZŠ 

Integral (15.1) a ZŠ Montessori v Kladně (16.1).18.1. byla v české televizi také odvysílána reportáž o želvách a 

našem projektu, kterou jsme natáčeli s Berlym v prosinci. Podívejte se na záznam a prosím šiřte odkaz 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095970013-chcete-me/215562221300001/ Děkujeme moc! 
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Bylo toho docela hodně, vlastně bych řekla, že jsem si oddychla, když jsem 21.1 nastoupila do letadla. Prospala 

jsem celou cestu  Ale rozhodně té honičky nelituji, jsem strašně ráda, že se o projekt začalo tolik lidí zajímat. 

Věřím, že to pomůže rozšířit povědomí o problémech želv a třeba už si žádný český turista neobjedná želví vajíčka. 

To by pro mě byla odměna. A třeba to i pomůže programu a nám tady na Borneu. Když jsem se vrátila do 

Indonésie a ukázala klukům časopis Koktejl, který v ČR vyšel v prosinci (PDF článku Vám posílám a budu ráda za 

rozeslání přátelům), pan Ben se poznal na fotce, jak uklízí odpadky na ostrově, a byl hrozně vděčný. Bral to jako 

ocenění své práce. Oni si kluci myslí, že dělají něco normálního, někdy mají spíš pocit méněcennosti – mají malý 

plat, nemají přítelkyně, protože jsou pořád na ostrově, kde nejsou jiní obyvatelé a ani signál na telefon. A každý 

důkaz, že lidem připadá jejich práce důležitá, je motivuje.  

Přestože mám pocit, že jsem toho v ČR udělala dost, mnohem závažnější a přímější význam mělo to, co dělali kluci 

v Indonésii. Dozvěděli se, že ostrovy Bilang – bilangan a Mataha jsou prázdné. Organizaci, pod kterou jsme dřív 

pracovali a kterou jsme kvůli problémům opustili nejen my, ale i donátor, došly peníze. Kluci chtěli ostrovy za 

podpory starosty z nejbližší vesnice obsadit a začít zde zase pořádně chránit želvy. Starosta se toho ale na poslední 

chvíli zalekl a oznámil úmysl na místní úřad ministerstva moří a rybářství, který má ostrovy pod patronátem. 

Nakonec myslím, že to bylo dobře, protože úřad se seriozně ujal projednávání toho, kdo má právo na ostrovech 

želvy chránit. Po mnoha jednáních dnes (30.1) konečně přišel dopis, že se můžeme na ostrovy vrátit. Zítra 

dovezeme dopis z úřadu starostovi, a co nejdříve na ostrovy vstoupíme. Věřím, doufám, že tím je vše vyřešené. 

Oddychnu si ale až na místě  

                        

Kromě toho začali mít o naše želví suvenýry z kokosu zájem místní lidé. Vyšly dva články v místních novinách a pan 

Rudi s Berlym povídali (18.1) v rádiu proč je lepší a výhodnější dělat suvenýry z kokosu než z želvích krunýřů. Ve 

středu teď za námi do kanceláře přišla paní z letiště, chce tam výrobky z kokosu prodávat. To je výborná zpráva, 

protože lidé, co už se to od nás naučili, budou mít odbyt a my navíc budeme moct na letiště umístit informace o 

želvách. 

Mějte se krásně a pište, co je nového u Vás 

Hana Svobodová 

www.morskezelvy.cz 

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