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V neděli do ZOO Ostrava za vysloužilý spotřebič 
 
Ostrava, 24. dubna 2014 – V letošním roce se do kalendáře projektu „S vysloužilci do ZOO“ zapojí 
opět i Ostrava. V rámci oslav Dne Země připravila Zoologická zahrada Ostrava na neděli 27. dubna 
2014 ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN akci pro malé i velké návštěvníky.  

V zoo v severomoravské metropoli přinášejí návštěvníci již tradičně nepotřebných spotřebičů nejvíce. 
Například v roce 2012 jich bylo 1326, zatímco v Brně, které skončilo druhé, 611 kusů. Podaří -li se 
ostravské ZOO navázat na předchozí úspěchy, se ukáže  právě 27. dubna. 

Ten, kdo tento den přinese do zoo vysloužilý elektrospotřebič, obdrží dětskou vstupenku v hodnotě 

80 Kč zdarma, nebo slevu v této výši pro dospělého návštěvníka. 

U stánku ELEKTROWINu se navíc děti i dospělí dozví, jak správně zacházet s vysloužilým 

elektrozařízením, aby neohrožovalo životní prostředí. 

„Tato akce by měla jak malým, tak dospělým návštěvníkům připomenout, že vysloužilé 

elektrospotřebiče nepatří do směsného odpadu. A že je nutné tyto spotřebiče odevzdávat buď do 

sběrných dvorů, u prodejců elektra nebo na dalších dvanácti stech odběrných místech po celé České 

republice,“ říká ředitelka zákaznického oddělení společnosti ELEKTROWIN Táňa Pokorná. 

„Akce se v zoo koná již několikátým rokem a u návštěvníků se těší stále větší oblibě. Jsem ráda, že 
letos se koná u příležitosti oslav Dne Země, protože odevzdáním starého elektrospotřebiče na správné 
místo mohou lidé jednoduše pomoci k ochraně nejen našeho okolí, ale v podstatě celé planety. Řada 
surovin pro výrobu elektrozařízení se těží na úkor přírodního prostředí a jeho obyvatel. Příkladem za 
všechny je centrální Afrika, kde mizí rozsáhlé lesní porosty v důsledku těžby coltanu, stříbra a dalších 
látek využívaných k výrobě součástek pro mobilní telefony, počítače a další elektronická zařízení. 
V těchto lokalitách žijí sloni pralesní, gorily a další vzácné druhy, jejichž existenci intenzivní těžba 
ohrožuje. Recyklací elektrospotřebičů lze snížit poptávku po další těžbě, jelikož řadu materiálu je 
možné znovu využít. Dejme tedy Zemi malý dárek…“ sděluje mluvčí ZOO Ostrava Šárka Kalousková. 
 
 
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 9 600 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové 
hmotnosti 185 000 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. 

 
ZOO Ostrava založená v roce 1951 je plošně druhá největší zoo v ČR. V moravskoslezském regionu patří 
k nejnavštěvovanějším turistickým cílům. V současné době chová téměř 4000 zvířat. V posledních letech prošla zoo 
výraznou proměnou, vyrostlo zde několik nových pavilonů a vznikly další expozice. K nejnovějším patří Čitván – velký 
přírodní výběh pro medvědy a hulmany, Papua – expozice s plazy a rybami, Tanganika – pavilon s hrochy a krokodýly. 
Zejména u dětí je oblíbená expozice Na statku s domácími zvířaty. Součástí areálu je i Botanický park. Zoo Ostrava je 
otevřena každý den v roce od 9:00 hod. 
Více informací na www.zoo-ostrava.cz  

 
Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:  
Táňa Pokorná, ELEKTROWIN, e-mail: tana.pokorna@elektrowin.cz 
Šárka Kalousková, Zoo Ostrava, e-mail: kalouskova@zoo-ostrava.cz  
Eliška Paulová, Spindoctors, e-mail: paulova@spindoctors.cz 
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