
 
 

Příští týden bude v Brně Železný 

Brno, 13. 9. 2013 – Akci s názvem Zocelte se v recyklaci, která proběhne pod hlavičkou tzv. Železného 

týdne, poprvé vyhlášeného před třemi roky, připravila pro obyvatele Brna nezisková společnost 

ELEKTROWIN. Celý čtvrtek a pátek 19. a 20. září poběží na náměstí Svobody program ukazující, jaká je 

síla recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. 

K hlavním atrakcím programu, který zaujme školáky i dospělé, proto budou patřit vystoupení siláka 

Franty. Ten navazuje na nezapomenutelné výkony legendárního Brňana Franty Kocourka. Protiváhu 

k siláckým výkonům vytvoří finalistky loňského ročníku soutěže MISS hasička. 

„Zvolili jsme motto ‚síla recyklace‘ a celý projekt jsme podle něj stylizovali,“ vysvětluje ředitelka 

zákaznického oddělení ELEKTROWINu Táňa Pokorná. Tento kolektivní systém založený zodpovědnými 

výrobci elektrospotřebičů se po skončení životnosti těchto zařízení stará o jejich sběr a recyklaci. 

Návštěvníci Železného týdne v Brně proto mohou na náměstí Svobody také zdarma odevzdat své 

domácí elektro, navíc za to obdrží odměnu. 

„Cílem Železného týdne je pobídnout širokou veřejnost k odevzdání vysloužilých spotřebičů ze sklepů, 

půd, špajzů, garáží k ekologické recyklaci – ať již na místech konání akce Zocelte se v recyklaci, nebo 

na místech zpětného odběru,“ vysvětluje Pokorná. 

Systém zpětného odběru a recyklace elektra funguje v České republice už osm let. ELEKTROWIN za tu 

dobu vytvořil síť 12 000 míst zpětného odběru, kde mohou občané elektrozařízení zdarma 

odevzdávat, a zrecykloval více než 160 000 tun vyřazených elektrospotřebičů.  

 

 

O kolektivním systému ELEKTROWIN 

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České 

republice. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval více než 160 000 tun vyřazených elektrospotřebičů. Společnost 

zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na chladící zařízení, velké 

a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci 

velkých a malých domácích spotřebičů.   

 

Pro více informací, prosím kontaktujte: 

Táňa Pokorná, ELEKTROWIN, e-mail: tana.pokorna@elektrowin.cz 

Petr Kotek, Spindoctors, e-mail: kotek@spindoctors.cz 
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