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Vezměte na Noční běh pro Světlušku staré mobily a baterky  

27. březen 2018 

Charitativní Noční běh pro Světlušku, který se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna v Praze, 

bude mít taky ekologický rozměr. Účastníci běhu, kteří vezmou na akci staré mobilní 

telefony, tablety nebo jiné vyřazené spotřebiče či baterie, podpoří recyklaci a taky zvýší 

příspěvek na pomoc nevidomým.  

Cílem Nočního běhu pro Světlušku je rozsvítit život nevidomých, proto se všichni běžci vydávají na trať 

symbolicky potmě a s připravenými čelovkami. Jejich startovné, ať už v Praze nebo dalších městech, 

je v celé výši převedeno na konto Světlušky, projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu 

pomáhajícího nevidomým. Vloni takto Češi vyběhali a vychodili pro lidi se zrakovým handicapem 

celkem 2 555 207 Kč.   

Letos mají všichni pražští běžci i chodci možnost znásobit vytěženou částku ještě jinak než samotnou 

účastí na akci. S sebou do pražské Stromovky mohou totiž přinést staré a už nepoužívané mobilní 

telefony, tablety nebo další elektrozařízení, kterých se chtějí zbavit. Za každý mobil i tablet vhozený do 

speciálního sběrného boxu poputuje na konto Světlušky 10 Kč. Pokud donesou účastníci k recyklaci 

jiné spotřebiče nebo vysloužilé baterie, vydělají Světlušce s každým kilogramem elektroodpadu 1,50 

Kč. Finanční podporu za sběr elektrozařízení a samozřejmě taky ekologickou likvidaci všech vybraných 

předmětů zajistí kolektivní systém REMA, který se v České republice stará o ochranu životního 

prostředí právě zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení a 

baterií. 

Věděli jste, že recyklací 5,5 kg mobilních telefonů se ušetří 3,7 kg CO2 ekvivalentu, což 

odpovídá například 22 km najetým malým benzinovým autem do obsahu motoru 1,4 l? 

Na všechny, kdo se na Noční běh pro Světlušku zaregistrují, čeká kromě dobrého pocitu a zdravé 

chůze nebo běhu po dvou různých trasách taky hudební program prokládaný rozhovory se známými 

českými sportovci a herci. Začátek akce je plánován na 18:30 hodin, vybíhá se ve 21:00. Registraci je 

možné provést předem online s cenou 450 Kč, nebo až na místě, kde bude startovné ve výši 500 Kč.  

Více informací na http://praha.behprosvetlusku.cz. 

 

 

O Světlušce 

Světluška je dlouhodobým projektem Nadačního fondu Českého rozhlasu, který je založený 

na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Pomáhá dětem a 
dospělým s těžkým zrakovým postižením a je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před 

každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších 
lidských smyslů. Projekt vznikl v roce 2003 a zatím se do něj zapojilo přes 80 000 dobrovolníků a 

miliony dárců. 

 

O skupině REMA 

Skupina REMA zahájila spolupráci s Nadačním fondem Českého rozhlasu – Světluškou v roce 2017. 
V současné době ji tvoří 3 společnosti: REMA Systém, REMA Battery a REMA PV Systém. 

http://praha.behprosvetlusku.cz/
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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. 

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. 
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