
Vymaluj, vyfoť a sbírej baterie s FamilyBoxem! 

Praha, 1.5.2020 

Školy a školky jsou na mnoha místech stále zavřené a pokud jste rodiče, určitě si teď lámete hlavu, 

čím svoje děti zaměstnat. Máme pro Vás řešení: napište si o naši omalovávací krabičku určenou na 

sběr použitých baterií FamilyBox a společně s nimi malujte, foťte, ochraňujte naše životní prostředí 

a zároveň soutěžte! Výzva je určená dětem ve věku od 4 do 13 let, podmínkou účasti je zaslání 

fotografie vybarveného FamilyBoxu. 

FamilyBox je malá designová krabička, objednat si ji můžete 

i v „omalovánkovém“ provedení a zabavit s ní alespoň na chvíli své 

ratolesti. V domácnosti nás běžně obklopuje až padesát baterií, 

které napájí naše elektronické pomocníky. Ať už jde o dětské hračky, 

nástěnné hodiny či dálkové ovladače, baterie jsou nedílnou součástí 

našich životů. Usnadňují nám život, a proto není divu, že i my jim 

věnujeme z hlediska recyklace zvýšenou pozornost. Krabička pojme 

přes kilogram vysloužilých baterií a akumulátorů.  

„Bez velké nadsázky lze říci, že nás dnes technika obklopuje stejně, 

jako naše předky obklopovala příroda. Proto značka Trash Made 

usiluje nejen o recyklaci, ale rovněž o upcyklaci elektroodpadu, který 

má na přírodu negativní dopad. Proto se v rámci našich projektů 

a dalších aktivit snažíme zábavnou formou učit děti již od mateřské 

školy, jak se chovat ekologicky a k přírodě zodpovědně,“ vysvětluje 

manažerka projektu Trash Made Zdenka Kladníčková podhoubí 

myšlenky vzniku aktuální mini-soutěže s tím, že právě doba, kdy 

v důsledku probíhající epidemie koronaviru děti hledají různé 

možnosti vyžití, je soutěž tohoto typu tou pravou. 

Vzdělávací aktivity nejsou pro tým Trash Made (projekt funguje pod hlavičkou společností REMA, 

které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů a solárních 

panelů) žádnou novinkou. Každoročně pořádá u příležitosti konání různých kulturních a společenských 

akcí (Mezi Ploty, Mikroklima, Den Země, Maker 

Faire, Dostihový den…) na dvě desítky workshopů 

a přednášek nejen pro děti, ale i pro dospělé. Právě 

o workshopy, na kterých si mohou zájemci mimo jiné 

vyrobit šperk ze součástek vyřazených 

elektrozařízení, bývá velký zájem. „Mnoho těchto 

aktivit jsme z důvodu aktuální situace byli nuceni 

zrušit nebo přesunout, proto jsme se rozhodli pro 

naše ratolesti uspořádat alespoň malou soutěž ve 

vybarvování krabiček na baterie. V této nelehké době 

je tato aktivita přinejmenším krátkodobě zabaví, 

a navíc je v rámci ochrany životního prostředí přiučí 

i něčemu novému,“ doufá Kladníčková. Odměnou 

budou dětem krásné designové přívěsky na klíče 

nebo kabelku z desek plošných spojů z dílny Trash 

Made a modré bloky REMA s robotem. 

FamilyBox  

Přívěsky Trash Made 



 

O SOUTĚŽI 

Podmínkou účasti v soutěži a současně pro zařazení do slosování je 

vybarvenou krabičku složit, vyfotit a fotografii poslat na adresu 

komunikace@rema.cloud. FamilyBox je možné bezplatně objednat na 

adrese: www.familybox.cz   

K omalovánkovému Familyboxu obdrží soutěžící i pastelky. FamilyBoxy 

i pastelky budou zasílány do vyčerpání zásob. V nabídce je několik barevných 

variant, ale jen s tou omalovávací je možné soutěžit o ceny z dílny Trash 

Made. Fotografie je nutné zaslat nejpozději do 31. 7. 2020. Soutěž je určena 

pro děti od 4 do 13 let. 

Kompletní podmínky soutěže najdete zde… 

 

O BATERIÍCH A AKUMULÁTORECH 

Baterie a akumulátory jsou řazeny mezi nebezpečný odpad, který se nesmí skládkovat. Každá baterie 

by správně měla být označená piktogramem „přeškrtnuté popelnice“, který značí, že baterie nepatří 

do směsného odpadu, ale je nutné je odevzdat na určených místech. Pokud je vyhodíte do 

komunálního odpadu, hrozí únik škodlivých látek do okolního prostředí, mimo to se baterie dle odhadů 

rozkládají 200 až 500 let. Baterie obsahují toxické látky, zejména těžké kovy jako rtuť, kadmium a olovo, 

které při úniku do okolí ohrožují životní prostředí a jsou toxické i pro člověka – například kadmium je 

klasifikováno jako karcinogen. Ohrožení pro zdraví člověka za určitých okolností představují také v 

bateriích obsažené jedovaté lithium, alkálie či hydroxid draselný nebo sodný. Z těchto důvodů není 

dobré vysloužilé baterky dlouho skladovat doma. Správnou volbou je proto třídění a recyklace – tím je 

zajištěno, že rizikové látky z baterií přírodu ani živé bytosti neohrozí. Navíc díky recyklaci lze získat 

cenné suroviny 

RE:BALÍK 

Co dělat, když budete mít FamilyBox plný? Pošlete ji bezplatně v rámci služby re:Balík prostřednictvím 

České pošty. Krabičku s bateriemi jednoduše zabalíte, na našem webu si založíte online objednávku, 

vytisknete si speciální štítek, balík odnesete na nejbližší poštu a na naše náklady jej odešlete. 

O PROJEKTU TRASH MADE 

Trash Made je kolekce originálních šperků, módních a bytových doplňků vyrobených z recyklovaných 

materiálů. Nový život pro staré elektropřístroje. Výrobky Trash Made jsou designové předměty 

s vlastním příběhem. Jsou vyrobené z materiálů a součástek, které už jednou byly použity a původně 

měly být zrecyklovány nebo trvale zničeny. Tyto součástky fascinují různorodostí tvarů, barev 

a materiálů a samy tak ukazují svůj další potenciál. Trash Made jejich přání vyplňuje a dává jim nový 

tvar, funkci a životní náboj. Kolekce jsou omezené určitým počtem kusů, neboť Trash Made vychází 

z moderních technologií, které se neustále mění a poskytují týmu Trash Made nové a inspirující 

součástky. 

Více informací najdete na webu www.trashmade.cz  
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