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Prázdniny začínají v ZOO Plzeň  
 
Plzeň, 25. června 2014 - Zoologická zahrada Plzeň připravila na sobotu 28. června 2014 ve spolupráci 
s kolektivním systémem ELEKTROWIN akci pro malé i velké návštěvníky.  

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

100 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 tisících odběrných místech po celé České 

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

„Kromě představování krásy i ohrožení živé přírody veřejnosti hledáme rovněž cesty k prezentaci 
životního stylu šetrného a odpovědného právě k životnímu prostředí. Odevzdáním starého 
elektrospotřebiče na správné místo mohou lidé jednoduše pomoci k ochraně nejen našeho okolí. 
Každá forma recyklace a opětovného využití surovin a materiálů je i z naší strany velmi chvályhodná,“ 
sděluje mluvčí zoo Plzeň Martin Vobruba.  
 
  
 
 
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. 

 
ZOO Plzeň není jen zoologická zahrada. Její součástí je i botanická zahrada a taktéž Dinopark, první v ČR. Samotná ZOO byla 
založena v roce 1926, na současné místo se přestěhovala v roce 1963. V roce 1961 vznikla botanická zahrada a obě se 
sloučily ve společný celek roku 1981. ZOO Plzeň je členem mnoha mezinárodních asociací, mimo jiné Evropské asociace 
zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Také se podílí na více než 45 programech EEP (Evropský záchovný program). ZOO má 
otevřeno 365 dní v roce. Více informací na www.zooplzen.cz.  

 
 
Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:  
Táňa Pokorná, ELEKTROWIN, e-mail: tana.pokorna@elektrowin.cz 
Martin Vobruba, Zoo Plzeň, e-mail: vobruba@plzen.eu  
Eliška Paulová, Spindoctors, e-mail: paulova@spindoctors.cz 
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