V brněnské OpraKavárně se sejdou opraváři všeho možného
Rozbitý mobil, staré rádio či roztrhané šaty si budou moci lidé na jednom místě nechat opravit již v
sobotu 7. února v areálu Industra v Brně. Po úspěšném startu v Praze sem míří už druhé pokračování
putovní akce OpraKavárna.
Organizátoři akce se inspirovali v zahraničí, kde se podobná setkání konají pod názvem Repair Café.
Jde o setkání hobby i profesionálních opravářů mnoha oborů, kterým mohou lidé nosit po celý den
své rozbité výrobky. Opraváři jim je za symbolickou částku na místě u dobré kávy či čaje opraví nebo
je opraví spolu. „Na pražskou OpraKavárnu v listopadu přišlo šest opravářů a více než 200 zákazníků.
Většinu výrobků bylo možné opravit, odcházeli tedy spokojení nejen opraváři, ale i zákazníci a
pořadatelé,“ uvedl organizátor akce Jan Charvát. „Na brněnskou akci máme přihlášené opraváře
elektra, mobilů, oblečení, kol a nábytku. Doufáme, že účast bude opět hojná,“ dodal Charvát.
„Snad každému se doma válí něco, co je mu líto vyhodit. Dříve hojně rozšířených opraven je ale kvůli
konzumně nastavené ekonomice dnes už pomálu a bývají těžko dostupné, značkové servisy jsou zase
nesmyslně drahé. Tady bude více opravářů na jednom místě, zákazníci si tak můžou přinést více
výrobků najednou a ušetří čas i peníze. V neposlední řadě zde třeba potkají zajímavé lidí,“ doplnil
myšlenku za pořadatele Pavel Latoň.
Akce s názvem OpraKavárna se v letošním roce koná v sobotu 7. února 2015 v prostoru Industra
Coffee v areálu mrazíren v Masné ulici Brně. „Vstupné pro opraváře na akci je 100 Kč, nicméně co si
vydělají za opravy, odnesou si domů. Zákazníci budou mít vstupné dobrovolné dle spokojenosti,“
popsal Pavel Stratil a dodal, že akce potrvá od 10. do 17. hodin. Pokud výrobek hned opravit nepůjde,
například chybí náhradní díly, opravář si se zákazníkem vymění kontakty a domluví se na jiný termín.
Dalším krokem, který mohou lidé v rámci akci podniknout pro ochranu přírody, je odevzdat vysloužilá
elektrozařízení do speciálních kontejnerů. „V případě, že výrobky, zejména starší elektronika,
nepůjdou opravit, mohou je návštěvníci OpraKavárny zdarma odevzdat do kontejnerů, odkud
poputují k ekologické likvidaci,“ řekl David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která se zabývá
zpětným odběrem elektrozařízení a baterií. „Návštěvníci mohou do těchto kontejnerů odevzdávat
nejen drobná elektrická zařízení, baterie či vyřazená CD nebo DVD s vědomím, že budou následně
materiálově využity,“ upřesnil David Vandrovec ze skupiny REMA, která na akci přispívá a podporuje
ji. „Řada lidí si stále neuvědomuje, že se v elektrospotřebičích a bateriích často nachází nebezpečné
látky, jako je rtuť, arzen, kadmium, olovo, ftaláty či PVC. Pokud tyto látky skončí v běžném
komunálním odpadu a na skládce, mohou vážně škodit životnímu prostředí,“ dodal Vandrovec.
OpraKavárna je doprovodnou akcí projektu Opravárna. Opravárna sdružuje přes internet šikovné lidi,
kteří umí cokoliv opravit, ať už jde o zašití kalhot, renovaci nábytku, nebo třeba výměnu rozbitého
displeje u mobilního telefonu. Momentálně čítá přes 500 opravářů všeho možného ze všech koutů
republiky a je stále otevřena novým šikovným lidem. Zaregistrovat se může přes připravený formulář
během minuty zdarma kdokoliv, kdo něco umí od žen na mateřské dovolené, přes studenty
technických oborů po nezaměstnané, hendikepované či šikovné seniory nebo i lidi, kteří jsou ochotni
se něco nového naučit. Podmínkou je živnostenské oprávnění nebo možnost si legálně něco
přivydělat. Web je určen také pro profesionální opraváře, kteří například mají problém se sehnáním
zakázek.

Nedávno byla spuštěna také možnost zadávání zakázek. Kdokoliv tedy může během chvilky a zcela
zdarma zadat opravářům zakázku, stačí vyplnit název výrobku, popis závady a lokalitu. Systém
vygeneruje nejbližší opraváře v okolí a vymění kontakty. Projekt má za cíl oživit opravárenství a místní
ekonomiku, zvýšit zaměstnanost a předcházet vzniku odpadu zbytečným vyhazováním výrobků, které
je ještě možné dále užívat. Na akci přispívá Nadace Vodafone a REMA Systém.
Rekapitulace:
Co: OpraKavárna II
Kdy: 7. února 2015, 10 – 17 hodin
Kde: Masná 9, areál Mrazíren Rovner, Brno-Trnitá
Média vítána, na místě budou opraváři předvádět například opravu mobilního telefonu, kola, atd. Pro
více informací prosím volejte na 725 483 292 nebo pište na honza@opravarna.cz.
Odkazy:
www.opravarna.cz , https://www.facebook.com/opravarna?fref=ts
https://industrabrno.cz/cs/ , https://www.facebook.com/IndustraCoffee?fref=ts
http://www.remasystem.cz/index.php/cz/ , http://nadacevodafone.cz/
O skupině REMA
Skupinu REMA tvoří v současné době 3 společnosti: REMA Systém, REMA Battery a REMA PV Systém.
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.

