
                                                                                                                                                
 
  
    
 

 

Školáci budou sbírat staré mobily, aby mohli šéfovat v pražské ZOO 

 
Společnost REMA Systém za každý vybraný přístroj dá 10 korun na ochranu africké zvířeny 

 

Praha 11. října 2010 - Pražská zoologická zahrada bude mít nový personál včetně ředitele.  Na jeden 

den si role zaměstnanců zoologické zahrady budou moci vyzkoušet žáci třídy, která zvítězí ve sběru 

starých mobilních telefonů.  

 

Do soutěže se může do dneška přihlásit jakákoli třída druhého stupně základních škol, nebo nižších 
ročníků víceletých gymnázií. Podmínkou je nashromáždit minimálně 20 vysloužilých mobilů, vyplnit 
soutěžní přihlášku a zaslat ji na mail zoologické zahrady.  
 
Ze soutěže přitom nevyjdou zkrátka ani poražené třídy. Všichni žáci soutěžících tříd totiž budou mít 
zítra (12. října) vstup do pražské zoo za pouhou jednu korunu. Zoo Praha pro školáky připravila i 
speciální program. 
 
Soutěž pro školáky je součástí dlouhodobého projektu na ochranu afrických zvířat. Sběr mobilních 
telefonů zahájila pražská zoo letos v dubnu a za každý odevzdaný kus jí společnost REMA Systém 
vyplácí 10 korun. Peníze směřují na vybavení strážců kamerunské biosférické rezervace Dja.  
 
K pražské ZOO se později přidaly i další tuzemské zoologické zahrady. „Zatím se v nich vybralo přes 

6000 kusů mobilních telefonů. Na ochranu africké rezervace tak REMA Systém zatím přispěla částkou 

převyšující 60 000 korun,“ uvedl marketingový ředitel společnosti REMA Systém Petr Kubernát. 
 
Školáci již jednou v pražské Zoo v rámci projektu soutěžili, v květnu se o posty zaměstnanců Zoo 
utkali žáci prvních stupňů základních škol. 
 
Sběr mobilních telefonů bude v tuzemských pokračovat i v následujících měsících.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                
 
 
 
 
  
 
 
O kolektivním systému sběru a likvidace elektroodpadu – REMA Systém 
REMA Systém, a.s. je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o 
odpadech. Systém byl založen 14. února 2005, jako první kolektivní systém v České republice. Hlavním smyslem činnosti 
REMA Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečení efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení 
(OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. 
Stěžejními projekty společnosti jsou ZELENÁ FIRMA  a ZELENÁ OBEC , do kterých je v současné době zapojeno cca 1500 
subjektů.                                                                                                          více na www.remasystem.cz  

 
  

O ochranářských aktivitách – Zoo Praha 

Zoologické zahrady dnes působí ve světě, v němž je stále více ohrožována druhová pestrost 

přirozených ekosystémů neboli biodiverzita. Jedním z cílů každé zoologické zahrady by mělo být - 

kromě naplňování rekreační a vzdělávací funkce - také činnost ochranářská.  

Zoo Praha se snaží postihnout celý rejstřík záchranných aktivit - od výzkumu přes ochranu ex-situ 

(včetně chovu ohrožených druhů a výchovné činnosti) po účast na projektech in-situ přímo v terénu. 

Na některé projekty nám pomáháte získávat prostředky i vy. Z každé prodané vstupenky do Zoo Praha 

jde 1 Kč na in-situ. Pro rok 2010 jsme se takto rozhodli podpořit 5 mezinárodních projektů, které jsou 

zaměřené na ochranu koně Převalského, gaviálů, goril nížinných a východních, adaxe a výra 

filipínského. 

  

 

Kontakt: 
Kontakt: 
 
Petr Kubernát 
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REMA Systém, a.s.  
tel.:   +420 225 988 001 (002),  mobil:+420 602 143 434, e-mail: pkubernat@remasystem.cz 

 

Jana Ptačinská Jirátová, 
tisková mlučí 
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