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PRAHA BUDE ZA DOPROVODU DAVIDA KOLLERA
BOJOVAT O SVĚTOVÝ REKORD
V ČERVNU VYVRCHOLÍ MISTROVSTVÍ ČR V HODU MOBILEM
V Praze ve Žlutých lázních se bude 5. června konat Mistrovství ČR v hodu mobilem Zahoď
mobil, z nějž vzejde historicky první šampion v této netradiční disciplíně. Horkým kandidátem
je Lucián Berger, který na celé čáře vyhrál loňská krajská kola akce Zahoď mobil délkou hodu
92,3 m. Ale zúčastnit se může každý, a to nejen hodu do dálky, ale i dalších doprovodných
disciplín, protože nejnovější a nejmodernější telefony a tablety jsou připraveny nejen pro
vítěze. Vše vypukne ve Žlutých lázních už v 9 hodin ráno, zábava potrvá až do pozdního večera.
Na své si přijde opravdu každý. Soutěživci si mohou vyzkoušet nejen hod mobilem do dálky, a i na cíl,
nebo slalom na segwayi. Pro děti bude připraven skákací hrad, hvězdářský dalekohled nebo IQ park,
pro siláky výzva v podobě 52kilové ELEKTROčinky. Dosavadní rekord je 92 zdvihů na bench! Večer si
budou všichni moci užit nové písničky Davida Kollera, ale i staré oblíbené fláky od Lucie. Jako
vstupenka na celou akci poslouží jakýkoliv váš vyřazený elektrospotřebič. Celým dnem bude provádět
Vojta Bernatský a Petr Svěcený.
„Finále Zahoď mobil navazuje na turné z loňského roku, kdy jsme během jara a podzimu navštívili
všechna krajská města ČR, kromě Prahy. V jednotlivých městech se nejlepší muži a ženy kvalifikovali
právě do celostátního finále v Praze. Ale cílem této akce je primárně upozornit na to, že po celé České
republice jsou červené kontejnery, do kterých právě je možné zahodit vysloužené mobily a další
drobné elektro,“ říká Jitka Šimková z neziskové společnosti ASEKOL, která akci organizuje. Teď se
mohou ukázat i Pražáci a pokusit se překonat současný český rekord. Ten v mužské kategorii
předvedl Brňák Lucián Berger v Jihlavě a má hodnotu 92,3 metrů. Pro ženy bude výzvou 48,1 metrů
Kateřiny Reehové z Hradce Králové.
Že hod mobilem není úplně jednoduchá disciplína, potvrzuje i jeden z moderátorů akce Vojta
Bernatský: „Stojí za to hod mobilem vyzkoušet, každý z nás s ním občas chce praštit. Ale není to jen
tak, je potřeba zvolit správnou techniku a švih, u toho nepřešlápnout a trefit se do výseče.“ Pro vítěze
budou připraveny nejmodernější smartphony a tablety značky Samsung. Průběžné informace
a upřesnění budou brzy na webových stránkách akce www.zahodmobil.cz.
Aktuální nejlepší výsledky v ČR
Lucián Berger (Jihlava, Kraj Vysočina) – 92,3 m
Kateřina Reehová (Hradec Králové, Královéhradecký kraj) – 48,1 m
Světoví rekordmani
Chris Hughff – 95,83 m
Jana Singleton – 53,52 m

Další informace o akci Zahoď mobil
Cílem sportovně edukativní akce Zahoď mobil je nejen najít historicky prvního mistra České republiky
v hodu mobilem, ale také vzdělávat občany o možnostech a dopadech třídění a recyklace
elektrospotřebičů. Turné již během jara a podzimu loňského navštívilo třináct krajských měst ČR, nyní,
5. června, vyvrcholí v Praze celorepublikovým finále.
Hod mobilem je sportovní odvětví, které bylo založeno v roce 2000 ve Finsku. Národní mistrovství se
pořádají v řadě evropských států, například v Norsku, Švýcarsku, Velké Británii, Španělsku
a Lichtenštejnsku, ale i ve Spojených státech. Mužský světový rekord drží Chris Hughff z Velké
Británie hodem dlouhým 95,83 metrů, ženský rekord Jana Singleton (také z Velké Británie) s délkou
53,52 metrů. Nejlepším dosavadním výkonem v ČR je 92,30 m v mužské kategorii a 48,10 m v ženské
kategorii.
Více informací brzy na www.zahodmobil.cz.

ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru
elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr
elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, nástrojů,
hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování a kontrolu a výdejní automaty (tj. skupiny
3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s 4 214 městy a obcemi
a 2 568 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů
kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 12 500 sběrných míst zajišťuje společnosti
ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě.
V roce 2011 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,67 kg elektroodpadu.
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