
VĚNUJ NEPOTŘEBNÝ MOBIL 
Soutěž pro žáky základních škol 

 

Město Kuřim s partnerem – společností ASEKOL, s.r.o., ve spolupráci s WELLNESS Kuřim, vyhlašuje soutěž 
pro žáky základních škol. Cílem bude sesbírat co nejvíce vysloužilých, ale i funkčních nepotřebných mobilních 
telefonů. Pravidla jsou velmi jednoduchá - škola, která jich sesbírá více, vyhrává. Žáci budou odměněni 
celodenním vstupem na koupaliště za každé 2 odevzdané telefony. Odměněna bude i třída, která bude mít 
průměrně na jednoho svého žáka sebráno nejvíce kusů. 

Vysloužilé telefony budou předány k recyklaci. Funkční telefony najdou své uplatnění v pěstounských rodinách 
a v dětských domovech. 

Termín soutěže: 6.5. – 5.6. Světový den životního prostředí 

Slavnostní vyhlášení proběhne po skončení soutěže před koncem školního roku. Vyhlášení se zúčastní 
představitelé města Kuřimi a společnosti ASEKOL, kteří odmění vítěze. Telefony budou sbírány do konce 
soutěže, tzn. do 5. června 2013. 

Důvodů, proč předat telefony k recyklaci je hned několik. 
Nejvýznamnějším důvodem recyklace je ochrana životního 
prostředí spolu se šetřením přírodních zdrojů. Obecně platí, že 
lze zrecyklovat okolo 80% hmotnosti telefonů, část ze 
zbylých 20% jsou většinou nerecyklovatelné plasty, které se 
využijí energeticky. V současné době se v našich domovech 
„povaluje“ okolo 5 miliónů nepoužívaných mobilních 
telefonů. Pokud by se dostaly k recyklaci, významně bychom 
ušetřili náklady na těžbu mnoha přírodních materiálů. 

VÍTE, ŽE…? 
Při recyklaci mobilních telefonů se získává řada významných materiálů jako je zlato, stříbro, nikl či měď. 
Získání mědi z recyklace je o 87% méně energeticky náročné než její těžba. I u dalších materiálů je tato úspora 
velmi významná – ať už jde o hliník (95%), plasty (80%) či olovo (65%). 
Stejné je to i u zlata – jeden gram zlata lze získat recyklací 29 telefonů. Pokud by se mělo toto množství vytěžit, 
vznikne kvůli tomu okolo 2500 kg dalších odpadů. 

Už jen z těchto málo čísel vyplývá, že recyklace mobilních telefonů stojí za to. 

Ing. Ivan Vávra 
referent odboru životního prostředí 


