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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Klub sportovního potápění Octopus České Budějovice, 

generální partner akce - Jaderná elektrárna Temelín 

a partner akce - Budějovický Budvar n.p. 

 
si vás dovolují pozvat na ekologickou akci 

 
ČIŠTĚNÍ DNA ŘEKY MALŠE 

MALÝ JEZ - ČESKÉ BUDĚJOVICE 

29.5.2010 

(začátek je ve 12.00 hodin) 
 

Potápěči vyčistí dno Malše u Malého jezu 

Žabí muži půjdou letos pod hladinu s mottem: Při volbách vyčistíme alespoň řeku 

 
Členové klubu sportovního potápění Octopus České Budějovice budou v sobotu 29. května 2010 čistit 

dno řeky Malše v Českých Budějovicích. Pro třetí ročník této ekologické akce si vybrali úsek řeky 

mezi Malým jezem a železničním mostem, tradiční hojně navštěvovanou příměstskou rekreační 

lokalitu. 

„Tento úsek řeky jsme vybrali z jednoho prostého důvodu. Jde totiž o místo, které od jara do podzimu 

pravidelně využívají obyvatelé města ke koupání. Jen málokdo by věřil, kolik nebezpečných předmětů 

lze po zimě v řece nalézt. Cílem naší akce je nejen přispět k čistotě řeky, ale také snaha ochránit 

koupající se od možných poranění,“ uvedl instruktor potápění z klubu Octopus České Budějovice 

Karel Exl. 

K Malému jezu se potápěči vrací už potřetí. Předloni v květnu ze dna řeky vylovili například dvě 

jízdní kola, zrezivělé hrnce, pneumatiky, výfuk, různé dráty, spojkové ložisko i další autodíly. Na dně 

ale ležel i těžký řetěz od bagru. Ve sběrném dvoře skončilo zhruba 300 kilogramů různého odpadu, 

zejména železného šrotu. 

Loňská bilance byla podobná. Do sběrného dvora směřovalo asi 250 kilogramů odpadu. Potápěči ze 

dna řeky vylovili například také dopravní značku „stezka pro pěší a cyklisty“, kterou předali městské 

policie k dalšímu využití. 

K akci na Malši se potápěči z českobudějovického Octopus klubu nechali inspirovat svými kolegy 

v Chorvatsku, kterým už několikrát pomáhali při čištění moře zejména na hlavních lodních trasách a 

v přístavech. 

„Čištění Malše vnímáme jako velmi zajímavou ekologickou akci. Právě potápěči se mohou dostat také 

do míst, která jsou prakticky nepřístupná při běžném čištění na začátku sezóny. Vyčištění této, 

rekreačně využívané části Malše, povede též ke zvýšení bezpečnosti návštěvníků oblasti,“ řekl Marek 

Sviták, tiskový mluvčí elektrárny Temelín, generálního partnera akce. 

 



„Počin potápěčů z Octopus klubu je velmi užitečnou ukázkou praktické ekologie. Věříme, že na širokou 

veřejnost zapůsobí především výchovně a pomůže omezit odhazování odpadků do volné přírody,“ 

poznamenal Petr Samec, tiskový mluvčí Budějovického Budvaru, partnera akce.  

 

Volíme a čistíme, 

 

Termín, 29. května nezvolili potápěči náhodně. U jezu začíná letní sezóna. Dvě hodiny po zahájení 

akce se navíc zavřou volební místnosti. „Nejdříve jdeme volit a teprve pak pod hladinu. Kampaň před 

parlamentními volbami byla velice ostrá a tak si alespoň v řece zchladíme hlavy. Možná by se k nám 

mohli připojit i někteří politici. Na rozdíl od nich my už máme jasno alespoň v tématu čištění. Politici 

tvrdí, že chtějí očistit společnost od klientelismu či korupce. My řeku ale opravdu vyčistíme,“ zdůraznil 

Exl.   
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