
 

 

 

Ekologii přímo na sběrných dvorech se budou 
učit děti z Jihomoravského kraje 
 

Jak správně nakládat s vysloužilými elektrospotřebiči a dalším odpadem 
se bude učit přímo ve sběrných dvorech čtyř měst a obcí Jihomoravského kraje 
na 900 žáků. 
 
Brno, 28. května 2014 – Více než devět set školou povinných dětí dorazí na sběrné dvory 
měst v Jihomoravském kraji. Ten ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN pořádá 
od 2. do 5. června ve sběrných dvorech čtyř měst a obcí ekologicko-naučnou akci nazvanou 
Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu.  

Více než 900 žáků a studentů mateřských, základních a středních škol, které do sběrných 
dvorů přivedou učitelé jejich škol, se tak bude učit ekologii přímo v terénu. Od 2. do 5. 
června se akce postupně uskuteční v těchto městech: Vyškov, Blansko, Mikulov a Veselí nad 
Moravou.  

„V našem kolektivním systému se na školáky zaměřujeme dlouhodobě, jsme si vědomi, že za 
pár let budou rozhodovat o nakládání s vysloužilým elektrozařízením ve svých vlastních 
domácnostech,“ říká Táňa Pokorná ze zákaznického oddělení ELEKTROWINu.  

Účastníci akce se dozví od odborníků, jak se ve sběrných dvorech nakládá nejen 
s elektrospotřebiči, které již dosloužily, ale i s ostatním odpadem, který lidé vyprodukují. Kam 
následně putuje, proč je důležité odpad třídit a odkládat jej do míst k tomu určených. Jedině 
tak je možné zajistit jeho důslednou recyklaci. Díky ní se odpady mění v materiál, jenž lze 
znovu využít ve výrobě, a významně tak šetřit suroviny, elektrickou energii a životní 
prostředí.  
 
Při návštěvě sběrného dvora si budou moci žáci a studenti právě získané informace 
bezprostředně otestovat a zasoutěžit si o drobné dárky.  
 

 

 

 

 

Pro bližší informace prosím kontaktujte: 

 

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

Eliška Paulová, Spindoctors, e-mail paulova@spindoctors.cz, tel.: 606 028 817 

 

 

mailto:tana.pokorna@elektrowin.cz
mailto:paulova@spindoctors.cz


 

 

 

 

 

 

Seznam sběrných dvorů, kde se akce koná vždy v dopoledních hodinách: 

 

 

Sběrný dvůr - adresa termín 

Vyškov, SD Cukrovarská 486/16 2. června 2014 - pondělí 

Blansko, SD Horní Lhota u Blanska 3. června 2014 - úterý 

Mikulov, SD Brněnská 65 4. června 2014 - středa 

Veselí nad Moravou, SD Blatnická ul. 1551 5. června 2014 - čtvrtek 

 
 
 
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 10 500 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové 
hmotnosti 200 000 tun. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. 
Zaměřuje se na chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost není 
založená za účelem zisku, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.  Sběrnou síť tvoří na    
1 250 sběrných míst v 1 145 městech a obcích, 2 500 provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 3 000 
obcích. 

 


