TISKOVÁ ZPRÁVA
Pražská zoo letos odevzdala 11 tisíc starých mobilů, přispěla tím
na ochranu goril
Praha, 19. prosince 2014
Ochrana kamerunské rezervace a goril nížinných. To je hlavním cílem projektu „Přineste
starý mobil - podpořte strážce pralesa“, na kterém se již čtvrtým rokem společně podílí
společnost REMA a Zoo Praha. Právě ta za letošní rok vysbírala 11 tisíc mobilních
telefonů, ze kterých bude putovat více než 110 tisíc korun na vybavení pro strážce
biosférické rezervace Dja. Kromě zoologických zahrad se do projektu zapojuje stále více
lidí, ale i například škol.
Do projektu s názvem „Přineste starý mobil – podpořte strážce pralesa“ je v současnosti zapojeno již
15 zoologických zahrad v České republice. Jen Zoo Praha, která je lídrem projektu, letos odevzdala
přes 11 tisíc mobilních telefonů. Smyslem projektu je nasbírat co nejvíce vysloužilých mobilních
přístrojů. Při jejich výrobě se totiž používá africká ruda koltan, jejíž těžbou dochází k ničení životního
prostředí pralesních druhů zvířat. „Vzácné gorily nížinné jsou tak ohrožovány těžbou rudy a z něj

získáním tantalu, který se využívá k výrobě miniaturních kondenzátorů. Tyto kondenzátory se pak
používají při výrobě mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení,“ řekl David Vandrovec ze
skupiny REMA, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a baterií. „Rozhodli jsme se proto,
že za každý mobilní telefon odevzdaný v rámci projektu, přispějeme částkou 10 Kč na pořízení
vybavení pro strážce kamerunské biosférické rezervace Dja, kteří gorily ochraňují,“ dodal Vandrovec
s tím, že recyklací tantalu obsaženého v mobilních telefonech se navíc sníží spotřeba jeho primární
těžby.
V rámci projektu byly během celého roku připraveny různé soutěže pro školy a děti. Letos byla
připravena velká tříetapová hra s názvem „Staň se strážcem pralesa“. Od začátku dubna do konce
října tak dětské kolektivy soutěžily v několika úkolech. Cílem první etapy, která probíhala od dubna do
června, bylo nasbírat co nejvíce vysloužilých mobilních telefonů. Druhá etapa, která startovala koncem
června, probíhala zase v podobě interaktivní hry na portálu Alik.cz. „Dětem se celkem podařilo nasbírat
5 588 kusů. Na ochranu goril tak v rámci první a druhé etapy poputovalo více jak 55 tisíc korun,“ sdělil
Vít Kahle, vedoucí oddělení marketingu a PR, Zoo Praha a dodal, že v poslední etapě se podařilo
sebrat celkem 541 starých mobilů.
Projekt „Přineste starý mobil – podpořte strážce pralesa“ v Česku funguje již čtvrtým rokem.
Každoročně je vybráno několik tisíc starých mobilních telefonů, díky kterým putují do Afriky desítky
tisíc korun. „Za poslední tři roky jsme vysbírali téměř 20 tisíc mobilních telefonů. Na ochranu goril
nížinných jsme tak přispěli částkou necelých 200 tisíc korun,“ upřesnil David Vandrovec s tím, že
v roce 2015 bude projekt a další doprovodné hry i nadále pokračovat. „Návštěvníci zoo mohou

například využít akci Happy Mondays, díky které mají možnost ti, kteří donesou starý mobil, získat
vstup za 1 korunu. Akce platí vždy v pondělky ve vybraných měsících,“ uzavřel Vít Kahle.

Více o projektu „Přineste starý mobil - podpořte strážce pralesa“, naleznete zde.
Více o soutěži „Staň se strážcem pralesa“ naleznete zde.

O skupině REMA
Skupinu REMA tvoří v současné době 3 společnosti: REMA Systém, REMA Battery a REMA PV Systém.

TISKOVÁ ZPRÁVA
REMA Systém je neziskově hospodařící společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou
zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci
informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana
životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).
Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České
republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA
Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje
zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made,
který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.
REMA Battery je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností výrobců a
dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009. Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je
ochrana životního prostředí - zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace baterií a
akumulátorů. REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a
akumulátorů na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. 12. 2009.
REMA PV Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností
daných novelou zákona o odpadech v roce 2012. REMA PV Systému navazuje na aktivity společností REMA
Systém a REMA Battery. Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů. REMA PV Systém se v
rámci své činnosti zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních komponentů.
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