
                                                                                                                                                

 
Tisková zpráva  
 

Přispět na pomoc zví řatům v Africe mohou i návšt ěvníci Fresh Film Festu 
Na záchranu zvířat odevzdali lidé v zoologických zahradách více než 5500 mobilů 

 
 

Praha, 18. 8. 2010  – Přispět k záchraně goril a jiných ohrožených živočišných druhů v Africe budou 
moci všichni návštěvníci mezinárodního festivalu Fresh Film Fest. Ten se koná v Praze od 25. do 29. 
srpna. Na pěti festivalových místech bude umístěna speciální sběrná nádoba, do které bude možné 
odevzdávat vysloužilé mobilní telefony. Společnost REMA Systém za každý takto odevzdaný přístroj 
věnuje 10 Kč na ochranu zvířat. 
 
„Touto iniciativou výrazně rozšiřujeme záběr charitativního projektu, jehož cílem je zajistit kvalitní 
vybavení pro strážce v kamerunské biosférické rezervaci Dja. Projekt byl zahájen letos v dubnu v Zoo 
Praha. Od začátku června se do projektu zapojilo dalších čtrnáct tuzemských zoologických zahrad. 
V těch je umístěno 40 sběrných nádob a vybrali jsme v nich přes 5500 vysloužilých mobilních 
přístrojů. Příspěvek pro ochránce přírody se tak blíží šedesáti tisícům korunám,“ uvedl Petr Kubernát, 
marketingový ředitel společnosti REMA Systém.  
 
Zapojením Fresh Film Festu chtějí autoři projektu oslovit zejména mladé lidi, kterým není ochrana 
životního prostředí lhostejná. „Věříme, že sběr starých mobilů bude i zde úspěšný a podaří se nám 
výrazně zvýšit příspěvek pro kamerunskou rezervaci,“ doplnil Kubernát. 
 
Do Kamerunu již směřovala první část pomoci „Za peníze se nakoupily satelitní telefony, boty, stany, 
pláštěnky, fotoaparáty a jiné potřebné drobnosti. Vybavení ale zatím stačilo pouze pro jednu jednotku 
strážců, další tři na pomoc teprve čekají a proto je potřeba sbírat dál.“ uvedla Markéta Vokáčová, 
manažerka projektu sběru mobilních telefonů. 
 
Sběr vysloužilých mobilních telefonů měl v některých zoologických zahradách původně skončit 31. 
srpna. Společnost REMA Systém se jej ale rozhodla nakonec ve všech zoo prodloužit až do dne 
zvířat, tedy do 4. října.  
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Místa, kde lze odevzdat mobil na Fresh Film Festu  (25. – 29. 8. 2010): Palác Akropolis, Kino Aero, 
Kino Světozor, Divadlo Ponec, Letní kino Střelák. 
 
Zoologické zahrady zapojené do projektu:  zoo v Praze, Brně, Děčíně, Dvoře Králové, Hodoníně, 
Chomutově, Jihlavě, Liberci, Ohradě u Hluboké nad Vltavou, Olomouci, Ostravě, Plzni, Ústí nad 
Labem, Vyškově a v Rapotíně u Šumperka. 
 
REMA Systém, a.s. je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o 
odpadech. Systém byl založen 14. února 2005, jako první kolektivní systém v České republice. Hlavním smyslem činnosti 
REMA Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečení efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení 
(OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. 
Stěžejními projekty společnosti jsou ZELENÁ FIRMA  a ZELENÁ OBEC , do kterých je v současné době zapojeno více než 
1500 subjektů.                                                                                                        více na www.remasystem.cz  
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