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Do ZOO Jihlava se v neděli dostanete za vysloužilý spotřebič 
 
Jihlava, 30. června 2013 – Na neděli 30. června 2013 připravila Zoologická zahrada Jihlava ve 
spolupráci s neziskovou společností ELEKTROWIN akci pro malé i velké návštěvníky. Kdo přinese 
tento den do zoo vysloužilý elektrospotřebič, obdrží dětskou vstupenku v hodnotě 50,- Kč zdarma, 
nebo slevu na lístek pro dospělého návštěvníka v této výši. 
 
Navíc se děti i dospělí u stánku ELEKTROWINu dozví, jak zacházet s vysloužilým elektrozařízením, aby 
neohrožovalo životní prostředí. 
 
„Chceme touto akcí připomenout všem, že vysloužilé elektrospotřebiče není možné odkládat do 
komunálního odpadu, ale je nutné je odevzdávat do míst k tomu určených – do sběrných dvorů, u 
prodejců elektra a na dalších místech zpětného odběru,“ říká ředitelka zákaznického oddělení 
společnosti ELEKTROWIN Táňa Pokorná. „Zoologické zahrady navštěvují většinou rodiny s dětmi či 
školy. A my víme, že děti velmi účinně působí na rodiče a dospělé, aby se chovali zodpovědně – a 
k přírodě zejména,“ konstatuje Pokorná. 
 
Paní Kateřina Kosová z jihlavské ZOO k tomu dodává:  
„Jsme rádi, že můžeme podpořit tuto akci a ve spolupráci s ELEKTROWINEM motivovat naše 
návštěvníky k odevzdání nefunkčních elektrospotřebičů k ekologickému zpracování. Posláním 
zoologických zahrad není dnes jenom ukázka zvířat z různých kontinentů, ale i vzdělávání našich 
návštěvníků. V zoologických zahradách se dozvídají důležité informace nejen o tom, jak chránit 
zvířata, ale i o tom, jak chránit životní prostředí kolem nás.“  
 
 
ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České 
republice. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 150 000 tun vyřazených elektrospotřebičů. Společnost 
zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na chladící zařízení, velké a 
malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci 
velkých a malých domácích spotřebičů.  Sběrnou síť tvoří na 1 200 sběrných míst v 1 050 městech a obcích, 2 500 
provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 3 000 obcích.    

 
ZOO Jihlava našla místo mezi předními zoologickými zahradami, k čemuž přispěly rozšířené expozice, které umožňují 
návštěvníkům plnohodnotnou prohlídku nezávisle na počasí. V roce 1957 na původně výletním místě pro občany města 
vznikl zookoutek, který se postupem času rozrostl. Roku 1982 se ze zookoutku oficiálně stala zoologická zahrada. ZOO 
Jihlava je členem mnoha mezinárodních asociací, mimo jiné i členem Světové asociace zoologických zahrad a akvárií 
(WAZA). Většina expozic byla vybudována v posledních patnácti letech. Zatím posledním projektem je „ZOO pěti 
kontinentů“, který započal v předminulém roce. Zoo má otevřeno 365 dní v roce. Více informací na www.zoojihlava.cz 
 

 
Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:  
Táňa Pokorná, ELEKTROWIN, e-mail: tana.pokorna@elektrowin.cz 
Eliška Paulová, Spindoctors, e-mail: paulova@spindoctors.cz 
Kateřina Kosová, ZOO Jihlava, e-mail: kosova@zoojihlava.cz  
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