Tisková zpráva
Jihlava 15. 9. 2011

V JIHLAVĚ PADL NOVÝ ČESKÝ REKORD V HODU
MOBILEM!
Neuvěřitelných 92,3 m – Čech Lucián Berger se přiblížil necelé 4
metry ke světovému rekordu z Finska
Včera se ve večerních hodinách stal mistrem kraje Vysočina v hodu mobilním telefonem do
dálky Lucián Berger, kterému se zároveň podařilo vytvořit nový rekord České republiky
s hodem dlouhým 92,3 metru. Stalo se tak na krajském kole akce Zahoď mobil, kterou pořádá
nezisková společnost ASEKOL zabývající se zpětným odběrem a recyklací elektroodpadu.
Mladý baseballista Lucián Berger se svým výkonem těsně přiblížil ke světovému rekordu v této
disciplíně, jenž drží Brit Chris Hughff hodem 95,83 metru.
Akci pořádala nezisková organizace ASEKOL za podpory Kraje Vysočina, soutěžilo se o hodnotné
ceny věnované společností SAMSUNG. Další výsledky, fotografie a zajímavosti jsou k nalezení
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 Jitka Šimková, manažerka projektu, a dodala: „V poslední době však
množství odevzdaného drobného elektroodpadu narůstá, což je skvělá zpráva.“

Aktuální nejlepší výsledky v ČR
Lucián Berger (Jihlava) – 92,3 m
Kateřina Reehová (Hradec Králové) – 48,1 m
Světoví rekordmani
Chris Hughff – 95,83 m
Jana Singleton – 53,52 m

Další informace o turné Zahoď mobil
Cílem sportovně edukativního turné 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 své jarní části navštívilo osm měst, nyní v září putuje po dalších
pěti.
Nejlepší vrhači v každém městě získávají chytrý telefon SAMSUNG Galaxy Ace, stejně jako
vylosovaní šťastlivci z řad těch, kteří na akci přinesou a odevzdají starý telefon. Vítězové krajských kol

turné Zahoď mobil budou pořádající společností ASEKOL pozváni v příštím roce do Prahy
na celorepublikové finále. Mistr ČR pak bude vyslán na mistrovství světa.
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 92,30 m v mužské kategorii a 48,10 m v ženské kategorii.

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 4214 městy a obcemi a 2500 opravnami a prodejnami elektro. Další
tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení.
Provozovaných 11 152 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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