
 

 

Ekologii v terénu si užijí děti z Jihomoravského kraje 
 
Brno, 15. června 2016 – Skoro tisícovka dětí z jihomoravských základních škol se na sběrných dvorech 
dozví, jak důležité je třídit odpad z domácností, a hlavně kam správně odkládat elektroodpad, aby 
nedocházelo k poškozování přírody a tedy životního prostředí. 

 

Od pondělí 20. do středy 22. června 2016 se uskuteční ve třech městech Jihomoravského kraje, v 

rámci již 6. ročníku, ekologicko-naučná akce Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu. Ta vznikla ve 

spolupráci kolektivního systému ELEKTROWIN a Jihomoravského kraje. 

 

Sběrné dvory přivítají děti postupně v Moravském Krumlově, ve Veselí nad Moravou a ve 

Šlapanicích. 
 
Program je dopolední, děti tak stráví školní hodinu ekologie ve sběrném dvoře. 

 

„Během návštěvy dvora se mohou dozvědět jaký je přínos třídění a recyklace vysloužilých spotřebičů k 

úspoře surovin a elektrické energie, ochraně ovzduší a možnostech opětovného využití materiálů 

získaných recyklací. Děti se rovněž prostřednictvím exkurze seznámí se samotným sběrným dvorem, 

jeho fungováním a s odpadovým hospodářstvím v jejich městě či regionu,“ vysvětluje Jan Marxt ze 

zákaznického oddělení ELEKTROWINu. 

 

 

Pro bližší informace prosím kontaktujte: 

 

Jan Marxt, ELEKTROWIN, e-mail: jan.marxt@elektrowin.cz, tel.: 731 454 175 

 

 

 

Seznam sběrných dvorů, kde se akce koná vždy v dopoledních hodinách: 

 

Sběrný dvůr - adresa termín 

Moravský Krumlov, SD Dělnická 600 20. června - pondělí  

Veselí nad Moravou, SD Blatnická 1551 21. června - úterý 

Šlapanice, SD Zemědělská 22. června - středa 

 
 
 
 
ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České 
republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a likvidaci nefunkčních elektrozařízení a elektroodpadu. Od svého 
založení v roce 2005 již zrecyklovala více než 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti 245 000 tun. 
Zaměřuje se na chladicí zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková, 
jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Sběrnou síť tvoří více než 13 000 sběrných míst 
po celé České republice. Více informací naleznete na www.elektrowin.cz. 
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