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Ochranář pozorně odhrnuje písek. Z úzké, asi metr hluboké jámy přendává vejce jedno po druhém do 

připraveného kýble. Nedaleko vejce opatrně vkládá do nové hluboké jámy. Proč? K nové snůšce 

nevede stopa samice, zloději vejce nenajdou, želvy jsou v bezpečí. Ochranáři pracují na třech 

ostrovech (Bilang-bilangan, Mataha a Derawan) v oblasti Berau v Indonésii 365 dnů v roce. Každý den 

přemístí každý z nich i čtyři snůšky. Ročně tak dohromady zachrání až 500.000 vajec, která se mohou 

nerušeně vylíhnout. To je naše spolupráce s hrdiny z Konservasi Biota Laut Berau. 

         

Oni i dobrovolníci, kteří nám v létě pomáhali, si zaslouží velké díky! Příliv na ostrovy každý den 

přinese velké množství odpadu i klád dřeva, tyto vyplaveniny jsou pro želvy, zvláště ty čerstvě vylíhlé, 

mnohdy nepřekonatelnou překážkou. Je to nekončící práce s velkým významem! Děkuji Aničce, 

Rudovi, Saše, Tomovi, Mileně, Pavlíně, Marcele a také Míše za velkou pomoc a podporu! 

    

Milena a Míša dokonce pomáhali i se vzděláváním. Chodily se mnou do školy a Milena jako učitelka 

angličtiny děti naprosto nadchla hravou formou, kterou jim výuku připravovala. Věřím, že velké 

změny začínají od nejmenších a tak má smysl vzdělávat a inspirovat právě malé děti, aby z nich 

jednou nevyrostly zloději želvích vajec. 
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Pexesa, provlékačky ve tvaru želv procvičující motorické funkce i omalovánky s úkoly jsou pomůcky,  

o kterých se indonéským dětem ani nezdá. Děkuji moc ZOO Ostrava za tisk omalovánek. Děti z nich 

byly nadšené, den po dni tvořily vlastní knihu, na kterou byly hrdé. Najednou dávaly pozor, výuka je 

bavila a já věřím, že právě nejen získávaly znalosti, ale že se jim měnily postoje a začínaly mít rády 

přírodu a želvy. 

  

 

 

 

 

 

Kromě třech ostrovů, které již chráníme, tu karety 

obrovské kladou vejce i na další ostrovy. Nejdůležitější 

z nich je Sangalaki, jenže tam, přesto, že ho chrání vládní 

ochranáři, připlouvá 5-6 lodí zlodějů každou noc a téměř 

všechna želvami nakladená vejce, jsou zde ukradena. 

Významný je i Balembangan, který ještě žádní ochranáři 

nechrání a který jsme se rozhodli v červenci prozkoumat. 

Nádherný ostrov, kde klade vejce kolem 5 želv každou noc, 

bohužel všechny snůšky, které jsme našly, byly vykradené. 

Třeba jednou budeme mít dostatek peněz na platy 

ochranářů a rozšíříme ochranu i na tento ostrov. Zatím je 

to sen, ale člověk musí mít velké cíle, vždyť bez nich bych se 

na cestu ochrany želv vůbec nevydala. Podpořit naši práci 

můžete na http://www.morskezelvy.cz/prispevek-

podpora/ nebo přímo na transparentní účet organizace - 

2101346384/2010. Děkujeme.  

 

V oblasti Berau žijí kromě karet obrovských i kriticky 

ohrožené karety pravé. Lidé je často loví, aby z jejich 

krunýřů vyrobili suvenýry pro turisty. S tím jsme se rozhodli 

bojovat, našim cílem je vyměnit želvovinu za kokos. 

  

http://www.morskezelvy.cz/prispevek-podpora/
http://www.morskezelvy.cz/prispevek-podpora/
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2101346384


                                                        ŽELVÍ ZPRAVODAJ  
                                                               Červenec-září 2018    

Kvůli tomu jsme s módní návrhářkou Martinou Nevařilovou na jaře vyhlásily soutěž KOKOS MÍSTO 

ŽELVY. Vítězní designéři se díky cestovní kanceláři China tours https://www.chinatours.cz/ a škole 

potápění NemoDiving http://www.nemodiving.cz/ dostali v červenci do Indonésie, kde nejprve 

poznali život želv a práci ochranářů a potom učili místní řemeslníky vyrábět designové předměty 

z kokosu. 

David Vašina, František Novák a Marie Szostková zaslouží obdiv. Sedli si mezi 

místní, řezali a brousili spolu s nimi, až vznikly úžasné předměty. Náušnice, 

přívěsky, hračky pro děti, dech beroucí nápady v krásném provedení od 

místních řemeslníků. Řemeslníci se do práce nadchli a protože viděli, že 

vyrobené předměty hned kupujeme a mají tedy odbyt, nadšeně vyrábí dál. 

Výrobky budou brzy k dostání i v Čechách. Těšte se!  

A co se děje v Čechách? Snažíme se co nejvíce zvýšit informovanost o situaci 

mořských želv a pomáhají v tom i známé osobnosti. Podívejte se na první díl 

z dokumentárního cyklu Češi zachraňují 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11467245921-cesi-

zachranuji/216562260250005-cesi-zachranuji-morske-zelvy-na-borneu/ , je právě o naší 

práci na Borneu a já děkuji Danovi Bártovi, režisérovi Zdeňkovi Suchému, 

kameramanovi Petrovi Vejslíkovi a zvukaři Michalovi Míčkovi, že obtížné natáčení 

v místě s minimem elektřiny a pohodlí zvládli a natočili něco tak skvělého, jako je tenhle 

dokument. Velmi pomohla i CCBC a ZOO Liberec.  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.chinatours.cz%2F&h=ATNDeoVhbf0eioZd_Uc3OM-5-4KfGbrjP0m55NLZL27EJENHWWb8YAxTghFqfZ-IfwbFVBPKiX-wgzQYQKZWt7r2n_fNhCf9l1ogu2c6QwgZr4eZ5pxey8HMUt4h7OtdrJU8c1Su1w
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nemodiving.cz%2F&h=ATPYTZb2AoDCc2UXyuhxx27N0SrroPtP-TbJLcIxbY_W5GVQFqnBmT6KdxQZOFo2joNhTBvwRPzLwOIgNry8qBYSdP62zpRl65_iTwX_c_8vlHfyeStkzz-PECcQEP1kOrb7o21-MA
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11467245921-cesi-zachranuji/216562260250005-cesi-zachranuji-morske-zelvy-na-borneu/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11467245921-cesi-zachranuji/216562260250005-cesi-zachranuji-morske-zelvy-na-borneu/
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Děkuji, vážím si Vaší pomoci a věřím, že teď se ještě více Čechů zamyslí, až pojedou na dovolenou 

a budou stát před volbou koupit si želví maso, vejce či suvenýr z želvoviny. 

O tématu jsem od příjezdu z Indonésie měla také už několik přednášek a to hlavně pro učitele. Pokud 

se také věnujete vzdělávání a chtěli byste učit o mořských želvách, inspiraci najdete zde 

http://www.morskezelvy.cz/jak-pomoci-info-pro-ucitele.htm , jsou tu lekce o želvách pro různé 

věkové skupiny i zaměřené třeba na čtenářství či na matematickou gramotnost a čtení z grafů.  

Věřím, že vzdělávání má velkou moc a proto budu za pomoc s ním velmi vděčná! 

Přednáška byla ale i v ZOO Jihlava a další se chystají. Sledujte webové stránky www.morskezelvy.cz 

pro více informací. Děkuji Vám moc za podporu a přeji nám všem to, co jsem přála těmto malým 

želvám = šťastnou cestu životem… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za projekt „Chráníme mořské želvy“ 

Hana Svobodová 

www.morskezelvy.cz  

http://saveturtle.net   

www.facebook.com/pages/morskezelvycz/607230715971714   

www.youtube.com/channel/UCln_81Y9A9fqhLaYabpSB1A  

http://www.morskezelvy.cz/jak-pomoci-info-pro-ucitele.htm
http://www.morskezelvy.cz/
http://www.morskezelvy.cz/
http://saveturtle.net/
http://www.facebook.com/pages/morskezelvycz/607230715971714
http://www.youtube.com/channel/UCln_81Y9A9fqhLaYabpSB1A

