
 

 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Školáci „uklízí svět“ již počtvrté 
 
Praha, XX. září 2010 – Se začátkem nového školního roku odstartoval již čtvrtý ročník projektu 
Ukliďme si svět. Školy mezi sebou soutěží v tom, která sesbírá a odevzdá nejvíce tun vysloužilých 
elektrospotřebičů. Předchozí dva ročníky ovládla ZŠ v Červené Vodě. Sesadit ji z trůnu má šanci 
kterákoli základní či střední škola v České republice. Jméno školy, která zaboduje letos, bude 
známé v červnu. 
 
V loňském ročníku se do projektu zapojilo téměř 200 škol. „Loňský ročník byl co do množství 
vybraného elektrošrotu rekordní. Školáci odevzdali 116 tun vysloužilých elektrospotřebičů,“ uvádí 
Roman Tvrzník, generální ředitel společnosti ELEKTROWIN, jež u nás zajišťuje zpětný odběr a 
recyklaci více než poloviny veškerého elektroodpadu.  
 
Záměrem celoročního projektu je učit mládež ohleduplnosti k životnímu prostředí. Zpětný odběr 
elektrošrotu je typickým příkladem šetrného chování, protože jeho recyklací se ušetří obrovské 
množství surovin. „Mladá generace ještě není zatížena tolika zlozvyky, a je tak více otevřená novým 
podnětům. Věříme, že pokud se teď něčemu naučí, nejen, že ovlivní své okolí jako rodiče, prarodiče 
atp., ale přenesou to v budoucnu zase na své děti,“ dodává Tvrzník.         
 
Ekologický projekt Ukliďme si svět pořádá pro všechny základní a střední školy v České republice 
kolektivní systém ELEKTROWIN. Jeho cílem je podpořit sběr vysloužilých spotřebičů u dětí a mládeže. 
Pro školy, které se ho účastní, je zdarma připraven nejen servis zajišťující dodání sběrných nádob a 
odvoz vysloužilých spotřebičů, ale i zajímavé odměny. Zapojené třídy navíc soutěží o atraktivní ceny.  
 

ELEKTROWIN a.s., je největším subjektem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České 
republice. Společnost byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému zajišťujícího 
oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na 
velké a malé elektrospotřebiče i elektrické a elektronické nástroje.  

Společnost je koncipována jako nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích 
spotřebičů. Prostřednictvím 749 sběrných dvorů v 584 městech a obcích, počet provozoven posledních 
prodejců se blíží 2500 a mobilních svozů zajištěných ve více než 4035 obcích smluvně pokrývá přes 93 % 
obyvatel ČR.  

Zpětný odběr více než 91 000 tun elektrospotřebičů realizovaný od roku 2005 do současnosti zajišťuje 
kolektivnímu systému ELEKTROWIN prvenství mezi kolektivními systémy v ČR v množství zpětně odebraných 
vysloužilých elektrozařízení. 
 
 
Pro více informací, prosím kontaktujte: 
 
Taťána Pokorná 

Email: tpokorna@elektrowin.cz; Tel.: 731 492 677 
 
Ivan Tučník,  Bison & Rose 

Email: ivan.tucnik@bisonrose.cz; Tel.: 777 923 401 

mailto:tpokorna@elektrowin.cz
mailto:ivan.tucnik@bisonrose.cz

