ENERGIE, FLORBAL A STARÉ MOBILY – PŘINESTE STARÉ MOBILY NA SUPERFINÁLE
Víte, co má společného florbal a ochrana životního prostředí? Je to energie. Pokud chcete být vynikající
ve sportu, musíte do něho vložit obrovské množství úsilí a energie. Pokud chceme vyrobit jakýkoliv
produkt, opět potřebujeme energii. Věděli jste například, že na výrobu florbalky je zapotřebí asi 50 MJ
energie, kdežto na výrobu jednoho mobilu až 500 MJ energie, tedy desetkrát tolik? Mobilní telefon je
sice velmi malá věc, kterou pohodlně strčíme do kapsy, ale je to také věc, do které byla vtělena
obrovská energie. Mobil obsahuje velké množství materiálů, které bylo třeba nejprve vytěžit a
zpracovat. Pro výrobu mobilu je zapotřebí více než 50 druhů kovů, včetně takových, jako je tantal,
neodym, zlato nebo palladium. Jelikož se každý rok prodá v ČR několik miliónů nových mobilů, vzniká
také velké množství elektroodpadu. V českých domácnostech je odloženo více než 12 miliónů
nepotřebných mobilů. Tento fakt představuje skrytou, ale významnou environmentální zátěž.
Recyklace mobilů představuje pro přírodu velkou úlevu. Aby si člověk dokázal jednoduše představit
environmentální zátěž výroby mobilního telefonu, stačí zmínit jediný fakt. Těžba a výroba průměrného
mobilního telefonu s sebou nese více než tunu odpadního materiálu. A recyklací materiálů v mobilním
telefonu dochází k významné úspoře. Recyklací 100 kusů mobilů vykompenzujeme 160 kg CO2
ekvivalentu nebo ušetříme téměř 3 000 litrů vody. Mobilní telefony také obsahují množství
nebezpečných materiálů, které se odstraní či zrecyklují a tím nedochází ke škodlivým emisím.
Proto se neziskový projekt REMOBIL spojil s Českým florbalem v rámci Superfinále, aby nabídnul velmi
jednoduchý způsob, jak se nepotřebných mobilů zbavit Přineste své nepotřebné mobily na superfinále
do O2 areny a podpořte jak přírodu, tak sport. Z každého zrecyklovaného mobilu věnuje REMOBIL 10
Kč České olympijské nadaci. Česká olympijská nadace podporuje sportovce ve věku od 6 do 18 let a
jejím cílem je podporovat ty, kterým brání ve sportování nedostatek peněz. Právě těmto dětem můžete
pomoci odevzdáním starého telefonu u stánku REMOBIL, který se bude nacházet na ochozu O2 areny
u sektoru 116.

