
TISKOVÁ	ZPRÁVA	
	

Zoo Praha a REMA lákají na den plný ekologie a her. 
Sběr starých mobilů podpoří gorily 
 
Praha, 8. srpna 2017  
 
Výlet do pražské zoologické zahrady bude v sobotu 26. srpna pro všechny návštěvníky 
jedinečným zážitkem. Návštěvou areálu totiž mohou přispět k ochraně ohrožených goril, 
ale také k pokoření rekordu. Stačí, když s sebou vezmou starý nepoužívaný mobilní 
telefon či tablet. Ty se budou v zoo sbírat v rámci sportovně edukačního dne pod 
taktovkou společnosti REMA. Výtěžek z nasbíraných přístrojů poputuje na podporu goril 
nížinných. Cílem akce však není pouze sběr telefonů a tabletů. Návštěvníkům všech 
věkových kategorií chce hravou formou přiblížit také problematiku elektroodpadu. 
Zájemci si tak mohou užít soutěže a zajímavé aktivity hned na několika stanovištích. 
 
Průměrná česká rodina vlastní dle aktuálních statistik 10 starých elektrospotřebičů, u kterých často 
neví, jak s nimi naložit. Na tento problém se společnost REMA ve spolupráci se Zoo Praha rozhodla 
netradiční formou upozornit. „Češi mění mobilní telefony v průměru každé dva roky. Staré přístroje 
často nevyhazují, ale ve většině případů je hromadí doma. Tato nefunkční zařízení však mohou ještě 
pomoci. Za každý mobilní telefon totiž poputuje 10 korun na podporu goril do kamerunské rezervace 
Dja, kterou společně se Zoo Praha podporujeme,“ vysvětluje význam akce David Vandrovec ze 
společnosti REMA. Organizátoři akce navíc pomýšlejí i na pokoření rekordu. „V tuzemských 
podmínkách se v Zoo Praha za dva týdny průměrně sesbírá na 150 starých mobilních telefonů 
a tabletů, právě toto číslo bychom v rámci celodenní akce v zoo rádi překonali,“ dodává Vandrovec. 
Společnost REMA se následně postará o ekologické zpracování odevzdaných telefonů, návštěvníci tak 
aktivně přispějí k ochraně životního prostředí. 
 
Celá akce má navíc dle organizátorů i další rozměr. Půjde o seznámení s problematikou třídění 
a ekologického zpracování odpadů, k čemuž budou určena čtyři soutěžní stanoviště. Zde na zájemce 
čekají ekologické kvízy, praktické ukázky třídění odpadu, ale i sportovní aktivity a skákací hrad. 
Návštěvníci si navíc v rámci TrashMade workshopu vyzkouší, jak lze zdánlivě nepoužitelné odpadní 
materiály využít v běžném životě. 
 
Ani zajímavé odměny návštěvníky pražské zoo poslední srpnovou sobotu neminou. Každý, kdo 
absolvuje všechna stanoviště, získá malý dárek. Ti, kteří přispějí do sbírky vysloužilým mobilem nebo 
tabletem, poté mohou soutěžit o 10 vstupenek do Zoo Praha zdarma. „Snažíme se již dlouhá léta 
chránit ohrožené druhy zvířat přímo v jejich domovině. Právě mobilní telefony a tablety obsahují 
vzácné prvky niob a tantal, jejichž rudy se těží ve formě rudy koltan v centrální Africe, kde žijí gorily. 
Takže čím více vysloužilých telefonů shromáždíme, tím větší část gorilího pralesa zachráníme,“ říká 
Monika Urbanová ze Zoo Praha. 
 

O skupině REMA 

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

REMA Systém je neziskově hospodařící akciová 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. 
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REMA Battery je neziskově hospodařící společnost s ručením omezeným, 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. 

 

O společnosti Zoo Praha 

Pražská zoologická zahrada je nejnavštěvovanější zoo v České republice. Jen za loňský rok do ní 
zavítalo přes 1,4 milionu návštěvníků a jednalo se o vůbec nejvyšší roční návštěvnost v její historii. 
Celková plocha Zoo Praha je 58 ha a na této ploše se nachází 13 pavilónů a přes 150 expozic. V nich 
žije více než 690 různých druhů ptáků, savců, plazů, ryb a paryb, obojživelníků, ale i zástupců z řad 
bezobratlých. Celkem je to přes 4 700 zvířat. Zoo Praha se také intenzivně mnoho let věnuje ochraně 
ohrožených druhů zvířat přímo v místě jejich přirozeného výskytu. Mezi její nejznámější in-situ 
projekty patří Návrat divokých koní (návrat koně Převalského do Mongolska), Toulavý autobus 
(ochrana goril nížinných v Africe), záchrana gaviála indického v Indii a ochrana laoše v Laosu. Další 
informace o Zoo Praha naleznete na webu www.zoopraha.cz, facebooku Zoo Praha a Twitteru 
@zoo_praha. 

 

 

 
 

	


