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Pěkné odpoledne přátelé, 

ráda bych Vám dnes představila, co jsme dělali v prosinci, ale hlavně Vám chci všem moc poděkovat za pomoc a 

veškerou podporu v celém roce 2014. Pomohli jste mi moc, bez Vás by program nebyl tím, co je a já si toho velmi 

vážím! Děkuji Vám všem z celého srdce! 

Přijeli jsme s Berlym do Čech 27. 11. 2014, první dny byly velmi náročné – byla nám oběma zima, ale museli jsme 

se rychle vzpamatovat. Věřím, že je důležité informovat o situaci želv, jejich ohrožení i o tom, jak každý může 

pomoci i tady v Čechách a tak jsem měla domluveno spoustu akcí.  

Hned 2.12 jsme měli 3 přednášky pro žáky v základní škole Montessori v Praze Modřanech. V Montessori škole se 

mi moc líbilo, děti byly vnímané, hodně se ptali a měly spoustu nápadů, jak pomoci s informováním o želvách dál 

– například slíbily vyrobit plakáty na svou předvánoční akci pro veřejnost. Ráda pracuji s dětmi, jsou otevřené, nic 

nevidí jako komplikované, jdou do všeho naplno a proto se jim toho i mnoho podaří. 

    
Důležité je ale informovat nejen děti, ale hlavně širokou veřejnost, do Indonésie totiž z Čech každoročně jezdí 

tisíce lidí na dovolenou a, až jim někdo na prázdninách nabídne želví vejce či náramek z želvoviny, informace jim 

pomohou se rozhodnout, zda takový produkt koupit či ne. Proto jsme 3.12 společně s Berlym v ZOO Praha o 

želvách natáčeli reportáž pro Českou televizi. Pořad bude vysílán v lednu, přesné datum ale ještě nevím, tak pokud 

si nás chcete poslechnout, sledujte prosím www.morskezelvy.cz nebo 

http://www.facebook.com/pages/morskezelvycz/607230715971714?ref=ts&fref=ts, dám Vám včas vědět. 

        

http://www.morskezelvy.cz/
http://www.facebook.com/pages/morskezelvycz/607230715971714?ref=ts&fref=ts
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Po natáčení pro televizi jsme se rovnou přesunuli do německého Göttingenu na schůzku s vedením Turtle 

Foundation (www.turtle-foundation.org), organizací, která sponzoruje náš ochranářský program v Indonésii. Na 

setkání jsme probírali, co se v Indonésii za rok 2014 vše stalo, co se v programu podařilo, co je potřeba dořešit a 

jak na to. Nápadů je mnoho a bylo dobré s tématy začít, dva členové vedení Turtle Foundation za námi na konci 

ledna 2015 přijedou do Indonésie a tak budeme v diskusích pokračovat v širším týmu celé naší indonéské 

organizace. 

Po návratu do Čech jsem začala vybírat fotografie na výstavu, která bude v lednu probíhat v čajovničce 

v Neratovicích. Pomáhal mi i fotograf Jan Liška, tak doufám, že výběr oceníte a pozvete na výstavu přátele, kteří o 

želvách a našem programu ještě moc neví. 

 

V době od osmého do 20.12 jsme byli v Praze a tak jsme měli čas a možnost často přes skype telefonovat do 

Indonésie. Kluci nejsou zrovna kamarádi s internetem a tak zavolat jim byla nejlepší možnost, jak se dozvědět, co 

dělají a trochu jim pomoci a podpořit je. Není pro ně jednoduché najednou být sami a muset si plánovat, co kdy 

udělají, jaká je nejlepší strategie. Ochranáři z Konservasi Biota Laut Berau jsou zvyklí být na ostrovech a přímo 

chránit želvy, je pro ně ale najednou těžké vést program sami a převzít zodpovědnost za finance a vůbec za 

všechno. Musím ale říct, že jsem na ně hrdá, až na pár kiksů, které šly vyřešit a teď už jim směji (zablokovaná karta 

a nemožnost vybrat z banky peníze na program…), si vedou dobře – intenzivně chrání želvy na ostrově Sangalaki, 

http://www.turtle-foundation.org/
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už konečně 30.12 získali povolení, které po nás chtěla místní vláda v Berau, pokračují se vzdělávacími programy ve 

školách a udělali další z workshopů, jak vyrábět suvenýry z kokosu místo z želvoviny, tentokrát pro lidi z ostrova 

Balikukup. 

       

Pokud se vrátíme zpět k dění v Čechách, velkou radost mi udělal článek o našem programu na ochranu mořských 

želv, který v prosinci vyšel v cestovatelském časopisu Koktejl. Jsem si jistá, že právě taková média jsou cestou, jak 

představit situaci želv více lidem. Pošlu Vám co nejdříve PDF a budu moc ráda, pokud článek budete šířit. Skvělá je 

i rubrika Za želvami v Indonésii, která bude od prosince každé dva měsíce vycházet v Teramagazínu 

http://teramagazin.cz/phocadownload/TERAmagazin_6_2014.pdf 

   

Poslední akcí letošního roku ke zvýšení informovanosti o situaci mořských želv, ale i o životě v Indonésii bylo 

natáčení pořadu Casablanca na radiu Wave (Český rozhlas). Natáčení bylo extrémně zajímavé, v pořadu uslyšíte 

  

http://teramagazin.cz/phocadownload/TERAmagazin_6_2014.pdf
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i dost indonéštiny, Berly vyprávěl, odkud pochází a jak se dostal k ochraně mořských želv a k tomu, že je teď 

vedoucím organizace Konservasi Biota Laut Berau a já jsem povídala o všech ostrovech, které jsem v Indonésii 

navštívila, o lidech, radostech i výzvách, které mi život v Indonésii připravuje. Pořad se bude vysílat v lednu, na 

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

Vás na termín včas upozorním. Upozornit na problémy želv jsem se ale v ČR v prosinci nesnažila jen já a Berly, bylo 

Vás mnoho, co jste pomáhali, mé speciální díky patří dětem Ekoškoly Zbiroh – na svém vánočním bazárku vybraly 

2000 Kč, které přispějí na postavení domku pro ochranáře na dalším z ostrůvků u Bornea. Děti tak pomohly ve 

snaze posunout ochranu mořských želv zase o kus vpřed. Děkujeme! 

Myslím, že jsme toho za prosinec zvládli hodně, původně jsme měli jet do Evropy na dovolenou, ale.. 

V lednu Vás zvu na již inzerovanou výstavu do Neratovic (7.1-7.2), vernisáž je 14. 1. 2015.  

 

Další výstava, na kterou jsem velmi hrdá a která už více než rok putuje po českých knihovnách, univerzitách, 

cestovatelských festivalech a zámcích se ze zámku Červený hrádek přesunula do Krajské vědecké knihovny 

v Liberci a bude tu k vidění od začátku do konce ledna 2015. Těším se na setkání s Vámi na vernisáži 13.1. 

Komu nevyhovují Střední Čechy ani Liberec, s tím se doufám setkám na Moravě - 7.1 bude beseda o želvách 

v ZOO Ostrava.  

Závěr a rozloučení „želvího turné“ bude opět v Praze a okolí - 

16.1 navštívím základní školu Montessori v Kladně a 20.1, jen 

den před odletem, se s Vámi rozloučím přednáškou spojenou 

s promítáním fotografií a videí v Kulturním domě Krakov 

v Praze 8. 

Mějte se krásně a prosím zvěte na želví akce své známé i úplně 

neznámé lidi, budu moc ráda, když se informace o želvách a 

projektu budou šířit dál. Věřím, že to je jedna z cest, která může 

želvám velmi pomoci.  

Děkuji moc a doufám, že jste si užili příjemné Vánoce a hezky 

oslavili nový rok 

Hana Svobodová 

www.morskezelvy.cz 

http://www.facebook.com/pages/morskezelvycz/607230715971

714?ref=ts&fref=ts 
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