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V HRADCI KRÁLOVÉ PROBĚHNE
KRAJSKÉ KOLO MISTROVSTVÍ ČR V HODU MOBILEM
Již ve čtvrtek 9. června v 9:00 vypukne v Hradci Králové krajské kolo Mistrovstvím ČR v hodu
mobilem. Akce je součástí osvětového turné s názvem Zahoď mobil. Za podpory města
a Královéhradeckého kraje ji pořádá nezisková společnost ASEKOL zabývající se organizací
sběru a recyklací elektroodpadu. Na Ullrichově náměstí a vyroste vrhačský sektor pro házení
mobilem do dálky. Dále budou mít po celý den velcí i malí návštěvníci možnost odevzdat
vysloužilé mobilní telefony, zúčastnit se zajímavých soutěží a ještě k tomu zabojovat o titul
mistra republiky. Doprovodný program bude probíhat i u hotelu Aldis. 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. Jako vstupenka na koncert slouží vysloužilý mobilní telefon. Bližší informace o
turné jsou k dispozici na www.zahodmobil.cz.
Hod mobilem je sportovní odvětví, které bylo založeno v roce 2000 ve Finsku, kde se také každoročně
koná mistrovství světa v této netradiční disciplíně. 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 74,42 m v mužské kategorii a 35,61 m v ženské kategorii. Vítězové krajských kol
mistrovství ČR, které v tomto roce probíhají ve všech krajích, budou organizátory road-show Zahoď
mobil pozváni v příštím roce do Prahy na mistrovsví republiky. Mistr republiky pak bude vyslán na
mistrovství světa. Disciplíny hod mobilem se může zúčastnit jakýkoliv zájemce. Vítězové krajských kol
i mistr ČR získají zajímavé a hodnotné ceny od společnosti Samsung.
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 telefony SAMSUNG Galaxy Ace. Vrcholem celého dne bude koncert kapely Kryštof, který začne
v 18.30 hodin. Stejně jako vstup na akci, i hodinový koncert kapely bude zdarma. Jako vstupenka
pro diváky poslouží starý mobil odevzdaný na místě.
„Podle nás je dobře, že ke kontejnerům na tříděný odpad přibývají i červené kontejnery na elektro,
protože se jedná o běžné, masové zboží, jako jsou právě např. mobilní telefony. Každý má nějaký
doma, a právě tato akce mu připomene, aby jej odevzdal k recyklaci. Svou účastí jsme chtěli podpořit
osvětu a přitáhnout pozornost k této problematice,“ říká Richard Krajčo, frontman kapely Kryštof.
„Při přípravě akce chceme nejen najít mistra republiky v hodu mobilem, ale také podpořit třídění
vysloužilých mobilů a dalšího elektroodpadu. Proto během turné, ale i po jeho skončení, najdete
na stránkách www.venujmobil.cz způsob, jak odevzdat vysloužilý mobil a zachovat se odpovědně

nejen ekologicky, ale i sociálně. Vybrané stále funkční mobily budou totiž repasovány a poputují
k dětem do dětských domovů, zatímco nefunkční budou ekologicky zrecyklovány,“ říká Hana
Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.
Program nabídne zábavu i pro nejmenší děti. V rámci doprovodných aktivit jsou pro ně vedle IQ Parku
připraveny 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 se tak budou moci naučit, jak třídit odpad.
K podpoře akce se hlásí i samotný Královehradecký kraj. Potvrzují to slova královehradeckého
hejtmana Lubomíra France: „Královéhradecký kraj recyklaci odpadů dlouhodobě podporuje. Jde
o velice užitečnou formu ochrany životního prostředí. Házení nepotřebným mobilním telefonem se
může zdát úsměvné – každý máme možná někdy chuť se svým mobilem praštit. Nicméně je dobré,
když se lidé v co největší míře dozvědí, jak třídit elektroodpad. Je jen dobře, když osvěta probíhá
zábavnou formou, jako tomu bude v tomto případě.“
Cílem akce je najít nového mistra republiky v hodu mobilem, a také zábavnou formou propagovat
třídění mobilních telefonů a dalších vysloužilých elektrozařízení. Turné 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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