
  

Rodí se nový outdoorový koncept, roadshow nahrazuje railshow 

Zlín, 27. září 2013 - Ojedinělá akce na podporu zpětného odběru elektrozařízení a jeho recyklace se 

uskuteční v týdnu od 30. září do 4. října ve Zlínském kraji.  

Kraj ji pořádá ve spolupráci s neziskovou společností ELEKTROWIN a Českými drahami. Nese název 

Jízda do stanice Recyklace a celá proběhne na kolejích. Její koncept připravila a organizačně ji 

zajištuje agentura Omne Bonum. 

Každý, kdo bude příští týden cestovat vlakem na trati Otrokovice – Zlín střed – Vizovice, může 

v těchto třech stanicích odevzdat nepotřebný spotřebič. Získá tak los, za který může vyhrát nového 

elektrického pomocníka v hodnotě 1000 Kč. Výherci budou vyhlášeni při Dni Zlínského kraje 5. října 

na nádraží Zlín – střed. 

Jízdu do stanice Recyklace mohou absolvovat i školní třídy. Pro ně bude na nádražích připravena 

lekce ekologie. 

„Pro Elektrowin jsme v minulosti připravili už několik roadshow, letos jsme tedy pro změnu navrhli 

railshow,“ vysvětluje vznik neobvyklého řešení Květa Hrubešová z Omne Bonum. 

„Elektrowin už osm let sbírá a recykluje staré elektro, za tu dobu jsme vytvořili síť téměř 12 000 

sběrných míst a vysbírali přes osm milionů spotřebičů,“ uvádí Táňa Pokorná, ředitelka zákaznického 

oddělení ELEKTROWIN a.s. „Neustále se přitom snažíme být co nejblíž lidem a umožnit jim, aby 

ekologické chování bylo pro ně zároveň pohodlné,“ vysvětluje Pokorná s tím, že k tomu účelu slouží i 

podobné akce, jako je Jízda do stanice Recyklace nebo nedávný Železný týden.   

„Jsme rádi, že Zlínský kraj je první v republice, který takový vlak vypraví,“ pochvaluje si Tomáš Hladík, 

vedoucí oddělení technické ochrany prostředí a energetiky odboru životního prostředí Zlínského 

kraje.  

Podle odhadu Českých drah vlakem za týden pojede a jednotlivými nádražími projde více než půl 

milionu cestujících.   

 

Text k foto: 

Na jednotlivých zastávkách railshow Vlak do stanice Recyklace bude od cestujících odebírat vysloužilé 

elektrospotřebiče promotým oblečený v zelenožlutých kostýmech. 

Foto: ELEKTROWIN 

 

 



  

 

 

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte: 

Táňa Pokorná, ELEKTROWIN, tel: 731 492 677, e-mail: tana.pokorna@elektrowin.cz 

webové stránky: www.elektrowin.cz  

Květa Hrubešová, Omne Bonum, tel: 602 290 243, e-mail: hrubesova@omnebonum.cz 

webové stránky: www.omnebonum.cz 
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