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Blíží se doba dovolených, lidé se chystají k moři a my informujeme o situaci mořských želv, co to jen
jde. Právě je v prodeji časopis Moje země s moc milým článkem o souvislostech, čtyřstránkový
rozhovor najdete i v časopise Kvalitní život. Krásné fotky Petra Jana Juračky z Indonésie a pár
informací o želvách je v magazínu Přírodovědci.cz a společně se Standou Lhotou jsme napsali článek
do Geografických rozhledů o indonéské přírodě. Za poslední měsíc jsem byla několikrát v televizi ☺
Záznam
z Nedej
se!
16.6.2019 Šance
pro
mořské
želvy,
Víkend
TV
Nova
11.6. https://novaplus.nova.cz/porad/vikend/epizoda/35584-vikend-morske-zelvy-v-ohrozeni
a
Dobré
ráno
ČT
5.6.2019 https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobrerano/319291310020054/video/700772 určitě stojí za zhlédnutí a šíření. Děkuji Vám, že nám
pomáháte informace šířit, věříme, že když turisté budou o situaci želv vědět, rozmyslí si, zda želví
vejce či náramky z želvoviny kupovat a zváží jestli je nutné chodit do center s bazény..

Slavili jste 23.5 mezinárodní den želv? V souvislosti s ním a se zvyšováním informovanosti bych Vás
ráda pozvala na pár akcí i v červnu. Hned teď v úterý 11.6. na TV Nova koukněte na Petrovu divočinu
z Indonésie. Ve stejný den (11.6) od 16h budu také mluvit o želvách a ochraně přírody v tropech na
ČRo Vltava. Ve čtvrtek 13.6 Vás srdečně zvu na Koncert pro želvy (klub Zázemí Bartolomějská 13,
Praha1) a 23.6 si nezapomeňte v televizi pustit Nedej se – pořad jsme natáčeli 3 dny a věřím, že bude
stát za to!
Daří se ale i v Indonésii. Minulý měsíc byl Ramadan a tenhle týden je v Indonésii Lebaran – týden
oslav podobný našim Vánocům. Toto období je vždy náročné, půlka ochranářů má dovolenou a tlak
zlodějů vajec je velký. Lidi cestují za příbuznými a chtějí ochutnat to, co se nesmí. Jsem velmi hrdá na
to, že i v tento napjatý měsíc se ochranářům podařilo uchránit všechna želví vejce před zloději.
Na ostrovech se ale také hodně uklízí. S vervou se do i nejmenších odpadků pustila dobrovolnice
Marcela.

ŽELVÍ ZPRAVODAJ
květen-červen 2019

A díky škole potápění Nemo Diving a dobrovolníkovi Luďkovi mizí i přílivem donesené kmeny – na
jejich odklízení jsme totiž dostali 2 motorové pily. Děkujeme!!! To moc oceňuji, každá vteřinka, o
kterou se malé želvy dostanou rychleji do moře a nebudou muset obcházet klády dřeva, může
znamenat šanci na život. Na pláži totiž malým želvám hrozí mnoho nebezpečí, třeba od krabů či ptáků
a čím déle na pláži jsou, tím spíš je někdo uloví. Volný průchod na pláži ale ocení i samice, které jdou
klást vejce. Moc Děkujeme!!!

Moc chci také poděkovat za pomoc se sbírkou na anglická a indonéská pexesa. Mám velkou radost,
že se sbírku podařilo dosbírat a anglická pexesa už teď míří na Srí Lanku spolu s dobrovolnicí Petrou,
která tam bude monitorovat efektivitu ochrany mořských želv v místních záchranných stanicích. Už se
těším na výsledky její analýzy. Věřím, že pomohou v tom, aby turisté věděli, kam na Srí Lance jezdit a
kam raději ne, pokud chtějí želvám pomoci ..
Ochrana mořských želv ale neprobíhá v Indonésii jen v Berau – pomáháme i ochranářům na ostrově
Lembata. Na konci června tam odjíždí na měsíc dobrovolnice Edita, která jim nejen doveze čelovky a
bude pomáhat v noci na plážích, ale hodně bude i učit ve školách.
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Nic z toho bychom nikdy nedokázali bez Vás. Jsem moc vděčná za Vaši pravidelnou i jednorázovou
podporu. Přispět můžete na transparentní účet organizace - 2101346384/2010. Na
http://www.morskezelvy.cz/prispevek-podpora/. Pomůže i pokud si v obchodě Martiny Nevařilové
http://www.navarila.cz/ zakoupíte designové předměty od řemeslníků z Indonésie nebo pokud
budete cokoli jiného nakupovat přes internet přes www.givt.cz a vyberete naši organizaci Chráníme
mořské želvy.

Moc poděkovat bych chtěla firmě APM sport, která je s námi teprve chvilku, ale do spolupráce se
pustila ve velkém.
A ke čtení na dovolenou doporučuji výroční zprávu Chráníme mořské želvy za rok 2018
http://www.morskezelvy.cz/pool/vzor/upload/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_2018.pdf.
Děkuji Vám moc za přízeň a přeji krásné léto!
za projekt „Chráníme mořské želvy“
Hana Svobodová www.morskezelvy.cz

