
Spolek Živá voda 

Dubno – Kleny 29, 552 03 Provodov – Šonov 
IČ: 26996391 

č. ú. 176442160/0600 
předseda a jednatel, Jiří Malík, Horní 3, 549 57 Teplice nad Metují 

zivavoda.biz 
 

 

  

Vážení přátelé, děkujeme Vám za ukončení akce s vypouštěním balónků, která, jak věříme, byla 
sice dobře míněna, ale měla nechtěné dopady, které jste asi nedohlédli, což se stává. 

 
Máte pravdu v tom, že akci jsme chtěli zrušit, protože byla, zcela jednoznačně, v rozporu se 

zákonem o odpadech, na což jsme Vás upozornili. Ale nešlo o nějaký bojkot, ale o upozornění na 
škodlivost akce. 

 
Upozornili jsme na to i Ministerstvo životního prostředí, které nám dalo za pravdu. Jelikož byla 

akce z vaší strany už rozjetá, pochopili jsme i to, že ji přese všechny negativa, jež způsobí, 
dokončíte. 

 
Přesto si nepochopitelně myslíte, že akce je vhodná pro děti. Nikdo nepochybuje o tom, že si 

děti mohou balonek koupit. Ale není nic hezkého ani tradičního, když děti vypustí do vzduchu 
odpadky – nic jiné pryž, tkaloun a papír není!  

 
A výchovně to je naprosto nepřijatelné. Co je krásného a potěšujícího (výchovného) na tom, 

když se snažíme jako společnost omezit odpady v přírodě, kdy by děti neměli odhazovat ani žádné 
papírky ani žádné plasty, a vy k tomu nabádáte. To je velmi neetické a Váš přístup je pozoruhodně 
necitlivý a nakonec se proto, pro část ekologicky smýšlejících občanů, stáváte nedůvěryhodnými. 

 
Dále prosím vezměte na vědomí a zařiďte prosím podle toho své výstupy, že balonky se 

neškodně a rychle rozkládají, jak jste i vy falešně prezentovali. V našem volném čase, a nebylo ho 
málo, jsme zjistili, že balonky se např. ve vodě skoro vůbec nerozkládají. Navíc pokud se v přírodě 
rozkládají, vznikají i toxické látky, které mohou např. otrávit i ryby. 

 
Proto prosíme, abyste přeformulovali Vaši anotaci storna tak, abyste upozornili laickou 

veřejnost, že vypouštění balónků je ve skutečnosti špinavá záležitost. A uvítali bychom, kdybyste se 
omluvili, že jste veřejnost, byť nechtěně, uváděli v omyl. 

 
Děkuji za pochopení 
 
Za Spolek Živá voda,  
Jiří Malík, předseda  
 
Dne 23. 11. 2017 
 
 
 
 
 


