Tisková zpráva
Praha / Liberec 17. 5. 2011

PRVNÍ ČÁST MISTROVSTVÍ ČR V HODU MOBILEM
V LIBERCI ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
Kolem pěti tisíc návštěvníků přilákalo v úterý zahájení celostátního road-show Zahoď mobil v
Liberci. Velcí i malí zájemci měli možnost zúčastnit se zajímavých soutěží, odevzdat vysloužilé
elektro a zároveň vybojovat postup do celostátního kola Mistrovství ČR v hodu mobilem do
dálky. V ženské kategorii byla nejlepší Lucie Tvrdíková s výkonem 35,2 metrů a vítězi mužské
kategorie, Petru Flekovi, se dokonce podařilo hodit 67,5 metrů. Mezi základními školami
zvítězila ZŠ Frýdlant a mezi středními SOŠ a Gymnázium Na Bojišti z Liberce. Největším
lákadlem celého dne byl večerní koncert skupiny Kryštof. Akci pořádala za podpory města a
Libereckého kraje nezisková společnost ASEKOL, která se zabývá organizací sběru a recyklací
elektroodpadu. Kompletní výsledky jsou k dispozici na www.zahodmobil.cz.
„Prostřednictvím akce jsme chtěli nejen najít mistra republiky v hodu mobilem, ale především
zábavnou formou upozornit na skutečnost, že zdaleka ne všichni občané staré elektrospotřebiče třídí.
Největší problém je přitom dlouhodobě především s těmi drobnými, jako jsou právě mobilní telefony,“
vysvětlila záměr Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.
Celým programem na náměstí Dr. E. Beneše provázela známá moderátorská dvojice Petr Svěcený
a Vojtěch Bernatský, vrcholem celého soutěžního a osvětového dne byl koncert kapely Kryštof.
Výherkyní v ženské kategorii Hodu mobilem do dálky se stala Lucie Tvrdíková, první místo v mužské
kategorii vyhrál Petr Flek. Úspěšní soutěžící i vylosovaní šťastlivci, kteří na místo konání přinesli starý
mobil nebo jinou drobnou elektroniku, byli odměněni hodnotnými cenami. Největším lákadlem byly
moderní telefony, které do soutěže věnovala společnost SAMSUNG.
„Jsme rádi, že celorepublikové turné začalo právě v našem městě. I přes to, že se akce konala ve
všední pracovní den, program na náměstí přilákal spousty zájemců. Občané se tak nejen dobře
pobavili a zasoutěžili si, ale také se dozvěděli, proč je nutné a jakým způsobem třídit elektroodpad,“
zhodnotil událost zastupitel Libereckého kraje a města Liberec Milan Sír.
Turné navštíví během svého jarního a podzimního putování po České republice ještě dvanáct měst.
Nejlepší vrhači mobilů z každého města se budou moci o titul Mistra České republiky utkat příští rok
na celorepublikovém finále.
Výsledky prvního krajského kola Mistrovství ČR v hodu mobilem do dálky
Umístění

Ženy

Vzdálenost (m)

Muži

Vzdálenost (m)

1.

Lucie Tvrdíková

35,2

Petr Flek

67,5

2.

Lída Kovářová

29,0

Lukáš Čepelík

50,8

3.

---

---

Jakub Konečný

46,8

Mediální partneři

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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