
 

 

Nejen na děti ze Zlínského kraje čekají v srpnu vstupenky 

zdarma na hrady a zámky i pohádka O zakleté Elektrolhotě 

Zlín, 4. srpna 2014 – Nový prázdninový projekt pro rodiny s dětmi připravil Zlínský kraj ve spolupráci 

s kolektivním systémem pro sběr a recyklaci elektroodpadu ELEKTROWIN. 

Každý, kdo navštíví ve vybraném termínu jeden z oblíbených turistických cílů a přinese s sebou 

vysloužilý drobný spotřebič, dostane vstupenku zdarma. Pro děti, a nejen pro ně, je navíc připraven 

program, ve kterém se formou pohádky dovědí vše o recyklaci starého elektra. Pohádku pak 

doprovází hry a soutěže tematicky zaměřené na sběr a zpracování starých elektrospotřebičů. 

Obyvatelé Zlínského kraje byli v loňském roce v celorepublikovém srovnání třetími nejpilnějšími 

sběrači starého elektra. Každý ELEKTROWINu odevzdal k recyklaci přes 2,5 kilogramu spotřebičů.  

Dva hrady, zámek a skanzen 

„Drobným spotřebičem se rozumí například žehlička, holicí strojek, fén, topinkovač, rychlovarná 

konvice nebo fritovací hrnec,“ upřesňuje Jana Káčerová, vedoucí oddělení technické ochrany 

prostředí a energetiky, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje s tím, 

že vysbírané spotřebiče budou vždy po akci převezeny do nejbližšího sběrného dvora. Následně bude 

zajištěno jejich rozebrání a roztřídění na využitelné materiály. 

Projekt se uskuteční v období od 10. do 23. srpna postupně na hradě Malenovice, v Dřevěném 

městečku Valašského muzea v přírodě, na hradě Lukov a na zámku Vizovice. 

Pohádkový příběh, se kterým se na památkách Zlínského kraje setkáte, nazvaný „O zakleté 

Elektrolhotě aneb jak chytrý Janek řešení našel“, uslyší děti od vypravěče v dobovém kostýmu, 

doprovázet jej budou veselé písničky a obrázky na papírové tabuli.  

Zlínský kraj úspěšně testuje nové projekty 

K umístění Zlínského kraje na české recyklační špičce přispívají i projekty, mezi kterými je 

„Elektrolhota“ horkou novinkou. „Ve spolupráci se Zlínským krajem jej letos otestujeme a získané 

zkušenosti případně využijeme i v dalších krajích,“ konstatuje Taťána Pokorná, ředitelka zákaznického 

oddělení kolektivního systému ELEKTROWIN.  

Na Zlínsku loni odstartoval i další pilotní projekt společnosti ELEKTROWIN s názvem Vlak do stanice 

Recyklace. V témže roce pokračoval v Libereckém kraji, letos už se uskutečnil i v kraji Středočeském.   

Termíny jednotlivých akcí 

Termín Místo konání 

neděle 10. 8. 2014 hrad Malenovice od 10:00 do 16:00 

středa 13. 8. 2014 Dřevěné městečko, Valašské Muzeum v přírodě od 10:00 do 17:00 

sobota 16. 8. 2014 hrad Lukov od 10:00 do 16:00 

sobota 23. 8. 2014 zámek Vizovice od 10:00 do 16:00 



 

 

 
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 10 500 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové 

hmotnosti 200 000 tun. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. 

Zaměřuje se na chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost není 

založená za účelem zisku, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.  Sběrnou síť tvoří na 1 

250 sběrných míst v 1 145 městech a obcích, 2 500 provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 3 000 o  

Třídění vyřazených elektrospotřebičů ve Zlínském kraji.  

Základním cílem třídění a zajištění zpětného odběru vyřazených elektrozařízení je minimalizovat výskyt elektrospotřebičů ve 

směsném odpadu na skládkách a zajistit znovuzískání a využití všech surovin v nich obsažených. Již od roku 2009 probíhá 

spolupráce Zlínského kraje s kolektivními systémy ASEKOL a ELEKTROWIN, které řeší sběr a zpracování vysloužilých 

elektrospotřebičů a se systémem EKOLAMP v oblasti třídění osvětlovací techniky. I v letošním roce tato spolupráce 

pokračuje a její důležitou součástí je Krajská komunikační kampaň o třídění odpadů ve Zlínském kraji. Za hlavní část tohoto 

projektu je považováno rozšiřování sběrné sítě pro sběr elektroodpadů a to jak formou vybavování obcí kontejnery a 

nádobami, tak i doplnění zařízení sběrných dvorů o větší kontejnery (Wintejnery) nebo tzv. e-domky, které slouží k 

průběžnému shromažďování vyřazeného elektrozařízení od občanů do doby odvozu ke zpracování.  Neodmyslitelnou 

součástí celého projektu je i pořádání osvětových akcí a trvalé vzdělávání široké veřejnosti o oblasti nakládání s obaly a 

odpady. Velmi významnou akcí v rámci projektu bude i letos již 8. ročník soutěže o "Keramickou popelnici", kde jsou 

pravidelně vyhodnocovány a oceněny obce a města, které pracují v této oblasti s maximálním nasazením a dosahují v 

třídění odpadů i elektroodpadů nejlepších výsledků. S výsledky za uplynulá léta je možné se seznámit na webových 

stránkách www.tridenijestyl.cz, které zároveň slouží jak veřejnosti, tak i obcím k získávání potřebných informací o nakládání 

s komunálními odpady a zpětném odběru elektrozařízení. 

 

Kontakt pro další informace: 

Táňa Pokorná, ELEKTROWIN, email: tana.pokorna@elektrowin.cz, tel. 731 492 677 

Petr Kotek, Spindoctors, email: kotek@spindoctors.cz, tel. 602 502 789 

Jana Káčerová, email: jana.kacerova@kr-zlinsky.cz, tel. 577 043 383 
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