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V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PROBĚHNE
KRAJSKÉ KOLO MISTROVSTVÍ ČR V HODU MOBILEM
Již ve čtvrtek 19. května v 9:00 vypukne v Českých Budějovicích celostátní turné road-show
Zahoď mobil. Tuto akci, která je zároveň Mistrovstvím ČR v hodu mobilem, pořádá za podpory
města nezisková společnost ASEKOL zabývající se organizací sběru a recyklací
elektroodpadu. Na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. budou mít po celý den
velcí i malí návštěvníci možnost odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče, zúčastnit se zajímavých
soutěží a ještě k tomu zabojovat o titul mistra republiky. Vítězové jednotlivých kategorií budou
odměněni zajímavými cenami. Programem bude provázet známá moderátorská dvojice Petr
Svěcený a Vojtěch Bernatský. Vyvrcholením celého dne bude v 18:30 koncert kapely Kryštof.
Vstup na celou akci včetně koncertu je zdarma. Bližší informace o akci jsou k dispozici
na www.zahodmobil.cz.
Návštěvníci si kromě hodu mobilem v několika disciplínách (hod mobilem do dálky ze stoje a křesla,
hod mobilem na cíl a freestyle) budou mimo jiné moci zakličkovat na vozítku Segway, zasoutěžit
si ve vzpírání elektrospotřebičů nebo za doprovodu odborníků z České astronomické společnosti
pozorovat černé skvrny a erupce na Slunci. Všichni zájemci, kteří na akci přinesou starý mobil nebo
jinou funkční, ale i nepoužívanou drobnou elektroniku, budou navíc automaticky zařazeni do slosování
o nejmodernější telefony SAMSUNG. Vrcholem celého dne bude koncert kapely Kryštof, který začne
v 18.30 hodin. Stejně jako vstup na akci, i hodinový koncert kapely bude zdarma.
„Při přípravě programu jsme se snažili myslet i na nejmenší děti. V rámci doprovodných aktivit jsme
pro ně vedle IQ Parku připravili i mnohé další naučné a zábavné atrakce. Děti se budou moci vyřádit
ve skákacím hradu, nebo budou mít za úkol roztřídit předměty na elektro, plast, papír a oblečení.
Nenásilnou a zábavnou formou bychom je tak chtěli naučit, jak třídit odpad,“ říká Hana Ansorgová,
manažerka komunikace společnosti ASEKOL.
K podpoře akce se hlásí i samotné město. Potvrzují to slova primátora Juraje Thomy: „Jsme rádi, že
budeme hostit krajské kolo road-show Zahoď mobil. Akce tohoto druhu považujeme za velice
přínosné. V Českých Budějovicích mohou lidé odevzdat elektrické spotřebiče ve stabilních i mobilních
sběrných dvorech, dále v prodejnách elektrospotřebičů a drobná elektrozařízení pak mohou vhodit do
speciálních červených kontejnerů rozmístěných ve všech částech města. Těch bylo loni dvacet, od
letošního března je jich už pětatřicet a jejich obsah nejčastěji tvoří nefungující mobilní telefony,
baterie, fotoaparáty, radia, DVD přehrávače, vysoušeče vlasů a klávesnice počítačů. Loni do nich
občané odevzdali celkem 16,5 tuny nepotřebného materiálu a 500 kilogramů baterií, což je zhruba
20% nárůst od roku předchozího.“
Cílem akce je nejen najít mistra republiky v hodu mobilem, ale především zábavnou formou
propagovat třídění mobilních telefonů a dalších vysloužilých elektrozařízení. Road-show navštíví
během svého téměř půlročního putování po České republice celkem třináct měst. Ti nejlepší
z každého města se budou moci o titul Mistra České republiky utkat příští rok na celorepublikovém
finále.
ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení.
V prosinci roku 2005 byl ASEKOL zapsán Ministerstvem životního prostředí ČR jako jediný systém pro zpětný
odběr historických elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební
elektroniky, hraček a vybavení pro volný čas a sport (tj. skupiny 3, 4, 6, 7 8, 9 a 10). ASEKOL má uzavřeny

smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s 3950 městy a obcemi a 3390 opravnami a prodejnami elektro. Další
tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení.
Provozovaných 11 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých
elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR. V roce 2010 vybral ASEKOL od každého občana ČR
průměrně 1,57 kg elektroodpadu.
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