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S vysloužilcem do ZOO Ústí nad Labem již tuto sobotu 
 
Ústí nad Labem, 28. května 2014 - V rámci oslavy Dětského dne připravila Zoologická zahrada Ústí 
nad Labem na sobotu 31. května 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 

60 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. 

„S vysloužilci do zoo se u nás koná již po několikáté a u návštěvníků se těší stále větší oblibě. Jsem 
ráda, že letos se v zoo setkáme u příležitosti oslav Dětského dne, protože odevzdáním starého 
elektrospotřebiče na správné místo mohou lidé jednoduše pomoci k ochraně nejen našeho okolí. A 
navíc tím rodiče ukazují dětem příkladné chování jak efektivně ochraňovat životní prostředí,“ sděluje 
vedoucí propagačního oddělení Zoo Ústí nad Labem Tereza Limburská. 
 
 
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 Ústí nad Labem je umístěna v přírodním prostředí na svahu Mariánské skály. Návštěvníci zde mohou spatřit více jak       
1200 zvířat z dvousetdvaceti různých vzácných a ohrožených druhů. Vyzkoušet si lze také jízdu zoovláčkem. Pro děti kromě 
dětských hřišť a kontaktní zoo, je v areálu také dinosauří stezka. Návštěvníkům zoo také slouží Naučná stezka Lumpeparku, 
která přibližuje nejzajímavější zákoutí původního areálu zoologické zahrady. Zoo se aktivně zúčastňuje mnoha 
mezinárodních ochranářských programů a daří se jí rozmnožovat mnoho druhů vysoce ohrožených zvířat. Více informací se 
dozvíte na www.zoousti.cz.  

 
Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:  
Táňa Pokorná, ELEKTROWIN, e-mail: tana.pokorna@elektrowin.cz 
Tereza Limburská, Zoo Ústí nad Labem, e-mail: tereza.limburska@zoousti.cz  
Eliška Paulová, Spindoctors, e-mail: paulova@spindoctors.cz 
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