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Mohla by být jen jedna z davu, dělat, co jí řeknou a mít klidnou hlavu, ale Klára šla jinou cestou,
cestou pomoci! Klára odjela přes anglickou dobrovolnickou agenturu pomáhat v červenci na Bali,
umístili ji ale do záchranného centra pro želvy, kde želvy drželi v bazénech a ona jim měla čistit krunýř
od řas kartáčkem na zuby a krmit masožravé želvy, které se živí převážně korýši, hlávkovým salátem.
Zděsila se a ihned mi napsala. Domluvily jsme se, že objede všechna záchranná centra na Bali a dle
kritérií zmonitoruje jejich efektivitu, co se ochrany mořských želv týká.

Do sledování kvality ochrany mořských želv se pod mým vedením pustila i studentka Petra. Ta během
července a srpna objela centra na Srí Lance. Obě holky se do úkolu vrhly na plný plyn a výsledek bude
stát za to! Nyní data zpracováváme a věřím, že během podzimu bude k dispozici mapa ukazující, jak
moc které centrum splňuje či nesplňuje kritéria efektivní ochrany želv. Věřím, že tato mapa pomůže
turistům i cestovním kancelářím zvolit, kam se jet podívat a pomoci tak těm, kteří skutečně myslí na
želvy. Na Srí Lance spolupracujeme i s Ministerstvem životního prostředí, takže naše výsledky budou
vládě sloužit ke zlepšování kvality záchranných center.
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Věříme, že informováním turistů i cestovních kanceláří, pomůžeme k tomu, aby si rozmysleli nutnost
návštěvy center, kde želvám v bazénech zakrňují svaly (nejsou tam vlny), nemohou se jim vyvinout
plíce (bazény nejsou hluboké), nedostávají dostatek potravy a hlavně zapomenou svůj instinkt - kam
plavat a jak se v dospělosti vrátit naklást vejce tam, kde se narodily. Chceme otočit proud a byznys,
kde jde teď mnohde hlavně o peníze turistů i dobrovolníků jako je Klára zpět k pravému smyslu –
k efektivní ochraně želv tak jako to probíhá u nás na Borneu. Držte nám palce! Více o důležitosti
přemýšlení při cestování si poslechněte v reportáži https://vltava.rozhlas.cz/cesky-chrani-ohrozenazvirata-v-asii-potrebuji-k-tomu-zmenit-kulturu-cestovani-i-7966197.

Mám velkou radost, že na Borneu v oblasti Berau vše kape a ochranáři i dobrovolníci pracují, jak
nejlépe mohou. Moc děkuji za pomoc Radkovi, Petře, Vedraně, Edgarovi, Adéle, Sabině, Anetě, Petře
a Dáje, kteří v létě v Berau pomohli uklízet odpadky i vyplavené kmeny stromů z pláží a učili také
místní děti o želvách, přírodě, odpadech a anglicky.

Hodně pomohla i Edita a Shaaze na ostrově Lembata u Floresu. Místní ochranáři tu stejně jako my
v Berau každý den obchází pláže a chrání vejce želv před ukradením pytláky. Na rozdíl od Berau, kde
kladou karety obrovské a pravé, zde se můžete setkat s karetami zelenavými. Mám velkou radost, že
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se nám daří program rozšiřovat a že kromě práce v Berau, můžeme podporovat i ochranáře zde na
ostrově Lembata. I když je to zatím jen pár čelovek, vzdělávacích materiálů a dobrovolníků, místní
jsou vděční za každou pomoc a opravdu chtějí želvy chránit a za to jsem ráda!

Moc si vážím také nové spolupráce s PROSAZ, z. ú.. PROSAZ, z. ú. je organizace pomáhající lidem se
zdravotním postižením žít normálně. Zapojuje je do běžného života zajištěním přímé péče, nabídkou
volnočasových a rekreačních aktivit a zaměstnáváním v chráněných dílnách. Tam pracují hlavně
zdravotně znevýhodněné osoby s invalidním důchodem a právě tito lidé, kteří sami potřebují pomoc
a podporu se rozhodli, že chtějí sami pomáhat měnit svět k lepšímu. A jde jim to skvěle! Dokazují, že
pomoci může opravdu každý. Zdravotně postižení z Chráněných dílen PROSAZ začali šít hračky ve
tvaru želvy, vyrábět svíčky a mýdla s motivem želvy, ale i potravinové sáčky z biobavlny. Tím chtějí
upozornit i na problémy s plasty a jiným odpadem a poukázat na snadné řešení – minimalizaci vzniku
odpadu znovupoužíváním látkových obalů. https://www.prosaz.cz/prozelvy-prosaz-pro-zelvy/

Cílem spolupráce s PROSAZ, z. ú. je zvýšit informovanost o situaci želv a možnostech jak v ČR i na
cestách může každý pomoci. Výrobky podporující ochranu mořských želv najdete na prodejnách
Chráněných dílen PROSAZ, e-shopu, ale i na pravidelných prodejních akcích, kde mají Chráněné dílny
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PROSAZ stánek se svými ručně dělanými výrobky. První společnou akcí je Koncert pro želvy 19.9.2019
od 19:19h v Hostinci Na staré Vozovně, Na staré Vozovně Patočkova 4, 16200 Střešovice, Praha.
Přijďte!

Lidé se zdravotním postižením dokazují, že pomáhat přírodě může opravdu každý! Děkujeme, že nám
pomáháte i Vy - přispět můžete jednoduše při nákupu na internetu přes www.givt.cz - vyberete naši
organizaci Chráníme mořské želvy, můžete nakupovat přes internet, jak jste zvyklí, ale část peněz z
vaší objednávky půjde na dobrou věc pro naši organizaci. Důležité je, že při tom neplatíte nic navíc.
Podpořit naši práci můžete i na transparentní účet organizace - 2101346384/2010. Děkujeme
za projekt „Chráníme mořské želvy“
Hana Svobodová www.morskezelvy.cz

