
 

 

 

Děti z Karlovarska se budou učit ekologii  
přímo na sběrných dvorech  

 

Jak správně nakládat s vysloužilými elektrospotřebiči a dalším odpadem 
se bude v září učit přímo ve sběrných dvorech devíti měst a obcí 
Karlovarského kraje na 4000 žáků. 
 
Karlovy Vary, 9. 9. 2013 – Až čtyři tisíce školou povinných dětí dorazí v září na sběrné dvory 
měst v Karlovarském kraji. Ten ve spolupráci s kolektivním systémem ELEKTROWIN pořádá 
od 9. do 20. září ve sběrných dvorech devíti měst a obcí ekologicko-naučnou akci nazvanou 
Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu.  

Téměř 4000 žáků a studentů mateřských, základních a středních škol, které do sběrných 
dvorů přivedou učitelé jejich škol, se tak bude učit ekologii přímo v terénu. Od 9. do 20. září 
se akce postupně uskuteční v těchto městech: Bochov, Karlovy Vary, Ostrov, Jáchymov, Nová 
Role, Cheb, Aš, Chodov a Rotava.  

„V našem kolektivním systému se na školáky zaměřujeme dlouhodobě, jsme si vědomi, že za 
pár let budou rozhodovat o nakládání s vysloužilým elektrozařízením ve svých vlastních 
domácnostech,“ říká Táňa Pokorná ze zákaznického oddělení ELEKTROWINu.  

Účastníci akce se dozví od odborníků, jak se ve sběrných dvorech nakládá nejen 
s elektrospotřebiči, které již dosloužily, ale i s ostatním odpadem, který lidé vyprodukují. Kam 
následně putuje, proč je důležité odpad třídit a odkládat jej do míst k tomu určených. Jedině 
tak je možné zajistit jeho důslednou recyklaci. Díky ní se odpady mění v materiál, jenž lze 
znovu využít ve výrobě, a významně tak šetřit suroviny, elektrickou energii a životní 
prostředí.  
 
Při návštěvě sběrného dvora si budou moci žáci a studenti právě získané informace 
bezprostředně otestovat a zasoutěžit si o drobné dárky.  
 

 

 

 

 

Pro bližší informace prosím kontaktujte: 

 

Táňa Pokorná, ELEKTROWIN, e-mail: tana.pokorna@elektrowin.cz, tel.: 731 492 677 

Eliška Paulová, Spindoctors, e-mail paulova@spindoctors.cz, tel.: 606 028 817 
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Seznam sběrných dvorů, kde se akce koná vždy v dopoledních hodinách: 

 

 

Sběrný dvůr - adresa termín 

Bochov, SD Mariánská 338 pondělí 9. 9. 2013 

Karlovy Vary, SD ulice 1. máje úterý 10. 9. 2013 

Ostrov, SD Krušnohorská 792 středa 11. 9. 2013 

Jáchymov, SD Dvořákova 999 čtvrtek 12. 9. 2013 

Nová Role, SD Chodovská 286 pátek 13. 9. 2013 

Cheb, SD Klášterní (Americká) pondělí 16. a úterý 17. 9. 2013 

Aš, SD ulice Hedvábnická středa 18. 9. 2013 

Chodov, SD U Porcelánky 212 čtvrtek 19. 9. 2013 

Rotava, SD ulice Příbramská pátek 20. 9. 2013 

 
 


