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Přišla mi sms od turisty Juraje: “Ahoj. Som na ostrove Sao Tome u Afriky. Vecer sme na plazi nasli
karetu a hned sa na nu vrhly domaci ze ju zabiju. Nastastie sa nam ju podarilo zachranit a pustit do
mora. A od vcera obdivujem a davam klobuk dole pred tvojou pracou este viac ako doteraz“.

Iva a Anna učí angličtinu na Lomboku v Indonésii, podívaly se i do centra na ochranu mořských želv v
Mataramu na západě Lomboku. Jenže bazénky – 3 velké živé želvy a jeden bazének s mláďaty.
Holkám to vrtalo hlavou a tak na internetu zjišťovaly, jak to s bazénky je - nejsou pro želvy přínosné!
Požádali mě o materiály a teď přesvědčují místní ochranáře samouky, kteří to myslí dobře, ale nevědí
jak na to, aby svou činnost změnili a želvy opravdu zachraňovali. Holky, Juraji DÍKY, ukazujete, že i
turista může velmi pomoci!!! Díky Vám všem, co na cestách nejste lhostejní a snažíte se pomoci
přírodě! Pokud chcete pomoci s monitoringem želv celosvětově i Vy, stáhněte si naší aplikaci TURTLE
RANGER, dodáte nám tak cenná data nebo potřebné důkazy na řešení s vládami i policií.. DĚKUJI
MOC.

Dobré zprávy jsou i z Bornea. Dva roky jsem usilovala o to, aby na ostrovech, kde chráníme želvy byly
solární panely. A teď je to tady! Škola potápění Nemo diving https://www.nemodiving.cz/ darovala
30 000 Kč na koupi solárních panelů na ostrov Bilang-bilangan. Vysílačka i lednice bude fungovat 24h
denně, ochranáři si dobíjí čelovky kdykoli. Nahlásit zloděje vajec i lov ryb dynamitem policii bude
možné okamžitě! Nadšená kvalitativní změnou programu na ochranu mořských želv jsem vyhlásila
sbírku na solární panely i na druhý ostrov. A světe div se – dosbíráno! Mám obrovskou radost, moc
děkuji, jsme opravdu ohromně vděční všem, co přispěli! DÍKY především Adéle Přikrylové za
doplacení sbírky!
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Velkou radost mám z toho, že naše omalovánky s úkoly o želvách se nově začaly používat i na Maltě,
v Izraeli a v Nizozemí. Jsou hotové, tak ať slouží.

Přímá ochrana líhních pláží a želvích vajec v Berau i na Lembatě je akutní a velmi potřebná, ale náš
program na ochranu mořských želv by nikdy nefungoval bez vzdělávání a spolupráce s místními lidmi.
Učíme děti porozumět přírodě a snažíme se místním lidem ukázat alternativní způsoby obživy, než je
ničení přírody. To díky tomu začínají chápat, že příroda je důležitá. Tyto myšlenky chceme šířit dál a i
proto jedu v lednu do Ekvádoru. Setkám se tu s ochranáři želv, vyměníme si zkušenosti, dám jim
španělskou verzi omalovánek, prostě věřím, že blbci si konkurují, ale profesionálové spolupracují. Už
se na to těším!

ŽELVÍ ZPRAVODAJ
říjen-listopad 2019

I kvůli tomu, že budu v lednu v Ekvádoru a v únoru v Indonésii, na podzim proběhlo spousta
přednášek a akcí. Cílem bylo nejen zvýšit informovanost o situaci mořských želv, ale také zajistit platy
ochranářů v Indonésii na ty dva měsíce, kdy nebudu v ČR. Pomoci s tím můžete i Vy! Už přemýšlíte,
co dát svým blízkým k Vánocům? Darujte záchranu želvího vajíčka nebo celé snůšky.
http://www.morskezelvy.cz/prispevek-podpora.htm. A pro Ty, které nepotěší certifikát,
doporučujeme:
- Bambusový kartáček na zuby (25 Kč z každého jde na ochranu mořských želv)
https://www.zelenadomacnost.com/p/charitativni-bambusovy-zubni-kartaceknemo/?fbclid=IwAR2SpeEfL9j3NBib4WNPP_-GAIgNPzdvQfpdxd7lfNA9BIn2ICZgdfzRNkc

- Originální legíny z recyklovaného plastu z moře (50 Kč z každých jde na ochranu mořských želv)
https://shop.wildwalk.eu/?fbclid=IwAR3ek5M17ZBWUb8bm3DGfRCmcQHBZXQ1sJuYQiUH_S7l657n7
CXr3J1bobw
- Látkovou želvu, svíčku, mýdlo či sáček na potraviny vše vyrobeno hendikepovanými v chráněné
dílně PROSAZ (pomáhá postiženým lidem i ochraně mořských želv) - farmářské trhy v Praze nebo
http://www.prosaz.imaxi.cz/projekt-prozelvy.html

- Přispět můžete i pokud kupujete dárky na internetu. Udělejte to jednoduše 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 ochranu želv. Důležité je, že při tom neplatíte
nic navíc.
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Podpořit naši práci můžete i na transparentní účet organizace - 2101346384/2010. Největší jistotu
nám dávají pravidelné dary, včetně těch nejmenších. Děkujeme za pomoc!!!!
Stejně jako předchozí roky, i letos rádi všem dárcům vystavíme potvrzení o daru. Pokud přispíváte
přes transparentní účet, pošlete nám svoje kontaktní údaje a email, ať víme kam potvrzení
elektronicky zaslat.
za projekt „Chráníme mořské želvy“ pohodovou zimu přeje
Hana Svobodová www.morskezelvy.cz

