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Drazí přátelé, 

ráda bych Vám pověděla o tom, co za několik posledních měsíců událo v našem projektu na ochranu 

mořských želv. Mám radost, že máme spoustu dobrých zpráv  

Můj poslední zpravodaj nekončil nejveseleji. Od konce září přestala náš projekt podporovat německá 

nadace a já se bála, zda zvládnu potřebné peníze na pokračování ochrany želv sehnat.  Za těch pár 

měsíců jsem poznala, že je v Čechách spousta dobrých lidí a mnoho z Vás začalo projekt podporovat 

malou pravidelnou částkou. Děkuji. Díky Vám ochranáři každý měsících dostávají výplatu, což 

znamená, že ochrání zhruba 15 000 vajec mořských želv měsíčně, které se mohou nerušeně vylíhnout 

místo, aby je ukradli zloději a prodali na jídlo. 1.12.2017 byla oficiálně založena nezisková organizace 

Chráníme mořské želvy z.s., jejíž náplní je přímá ochrana mořských želv, vzdělávání, rozvoj místních 

obyvatel, konzultace pro ochranáře, kteří chtějí želvy chránit efektivně a obecně šíření informací o 

situaci mořských želv a já věřím, že díky jejímu založení bude pro Vás, kteří chcete pomoci jednodušší 

podpořit naši činnost, protože Vám můžeme vystavit darovací smlouvu. Každou pomoc velmi 

oceníme, jak pomoci se dočtete zde http://www.morskezelvy.cz/prispevek-podpora/ nebo zde je 

přímo číslo transparentního účtu organizace - 2101346384/2010. Děkujeme.  

 

Shánění peněz nebylo a není vůbec jednoduché. Před Vánoci jsem už z neustálého běhání, prosení 

a přednášení byla hodně unavená a tak jsem se rozhodla jet do Indonésie. Potkat se s ochranáři, 

promluvit si s vládou, vidět zase na vlastní oči želvy klást vejce a líhnout se. Jsem moc ráda, že jsem 

se pro cestu rozhodla. Z několika schůzek s vládou bylo jasné, že naše snahy podporují. Začali jsme 

také spolupracovat s organizací na ochranu velryb a delfínů RASI. Daniellu z Holandska, která 

organizaci s manželem vede, známe s Berlym už mnoho let a já jsem velmi ráda, že se rozhodli nám 

pomoci shánět peníze.  

http://www.morskezelvy.cz/prispevek-podpora/
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Kromě schůzí s vládou a partnery jsme navštívili ostrov Derawan. Ochrana zde pořád není 

jednoduchou záležitostí. Na Silvestra se tu prodávaly suvenýry ze želvoviny ve 12 obchodech. To je 

sice méně než v roce 2015, kdy obchodů bylo 28, ale i tak moc. Vše jsme nafotili a natočili, doufám, 

že to pomůže popostrčit policii, aby zákon o ochraně želv vymáhala. Nabídka a poptávka jsou ale 

spojené nádoby a tak pomůže i to, pokud každý z nás jako turista bude produkty z ohrožených druhů 

odmítat. Děkujeme. Dobrá zpráva je, že na mezinárodním letišti v Balikpapanu už letos želvovinu 

neprodávali. 

 

Želvovina se na Derawanu sice stále ještě prodává, ale vejce mořských želv už tu zloději od srpna 

2017, kdy jsme tu rozjeli ochranu, neukradli ani jedno! Mám velkou radost, že se přenášením do 

bezpečí za pouhých 5 měsíců podařilo zachránit vejce od 167 želv a do moře se dostalo už 12 455 

mláďat. Děkujeme, že pomáháte mořské želvy chránit http://www.morskezelvy.cz/prispevek-

podpora/  

 

http://www.morskezelvy.cz/prispevek-podpora/
http://www.morskezelvy.cz/prispevek-podpora/
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Zásadní pro mne byla cesta na neobydlené ostrovy Bilang-bilangan a Mataha. Přesto, že zde 

ochranáři od října neměli loď a kvůli šetření jsme museli redukovat jejich počet z 12 na 8, bylo 

naprosto jednoznačné, že dělají, co mohou, aby ostrovy a želvy ochránili. Monitorovali jsme pláže, 

přenášeli vejce do bezpečí, vypouštěli mláďata do moře.  Ochranáři s dobrovolníky pravidelně uklízí 

odpadky přinesené přílivem. Hodně jsme diskutovali a plánovali. Snažila jsem se je motivovat a oni 

motivovali mě. Po týdnu na ostrovech mi bylo naprosto jasné, že nejen musím shánět peníze na 

ochranu želv na tomto unikátním místě, ale že zase chci. Tihle kluci a 963 000 zachráněných vajec  

od roku 2015 za to prostě stojí! 

 

Dobrovolník Michal Plundra, zahradník a zahradní architekt, který doma v ČR vytváří přírodní zahrady 

a permakultury, s ochranáři na ostrovech vytvořil záhonky a místa na kompostování, tak doufám, že 

si v projektu zvládneme nějakou zeleninu i vypěstovat sami a budeme zase soběstačnější. 
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Ted už jsem zase zpět v ČR a tady je také hodně činností. Díky přednáškám, které mám teď každý 

týden alespoň jednou, se zvyšuje informovanost o situaci mořských želv i sbírají peníze na platy 

ochranářů. Od prosince vyšlo 7 článků v časopisech a novinách a 2x jsem byla povídat o želvách 

v rádiu. Hodně pomáhá i Česká koalice na ochranu biodiverzity (CCBC) a zoologické zahrady. V 

Hodoníně, Ostravě, Olomouci a Jihlavě už na obrazovky v pavilonech umístili 5 min video o želvách  

https://youtu.be/rKYF__TlDBY i s číslem účtu naší organizace - 2101346384/2010. Děkujeme. Pokud 

i Vy můžete video jakkoli šířit, udělejte to, pomůže to! 

                

Díky dotaci z MŽP se udělal dotisk deskových her o želvách a byly vydány i omalovánky s úkoly, na 

kterých jsem loni hodně pracovala. Dnes jsou ve čtyřech jazycích (česky, anglicky, španělsky a 

indonésky) a já bych byla moc ráda, kdyby se šířily a používaly, pokud máte kontakty, které by je 

mohly využít při vzdělávání, dejte vědět. Děkuji. 

 

A co je největší novinka a já z toho mám největší radost? Máme loď. V říjnu 2017 přišla naše 

organizace na ochranu mořských želv v Berau v Indonésii o loď. Ochranáři se tak museli spoléhat na 

pronajatou loď, která jednou za 10 dní dovezla jídlo, sladkou vodu a zase odjela. Dost složitá situace 

na ostrovech 60 km od Bornea, kde není signál ani na telefon. Pro zvýšení bezpečnosti projektu byla 

vlastní loď priorita. Nova stoji 300 000 Kč,to bohužel opravdu nemáme, ale Berlymu, šéfovi místní 

organizace, se podařilo minuly týden v pátek sehnat loď z druhé ruky v perfektním stavu za 

75 000 Kč. Začalo shánění peněz a hurá povedlo se!!! Dnes už je naše a já mam velikou radost, že 

ochranáři i dobrovolnici mají zajištěno bezpečí! Děkuji sponzorům, kteří loď zaplatili, a děkuji Vám 

všem, co nám pomáháte http://www.morskezelvy.cz/prispevek-podpora/ ! Želvy stoji za to! Díky. 

Velmi si Vážím Vaší pomoci 

S pozdravem 

Hana Svobodová 

www.morskezelvy.cz, 

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