
Školáci a studenti od mateřských 
po střední školy z  celé republi-
ky se velice úspěšně zapojili do 
kampaně k  recyklaci použitých 
baterií a  celkem jich v  posled-
ním ročníku na podzim loňského 
roku nasbírali 53,4 tun.

Baterie do odpadu 
nepatří!

„Máme radost, když vidíme, 
jak se každý rok do projektu Re-
cyklohraní zapojují nové školy 
a aktivně podporují třídění a re-
cyklaci baterií. Především díky 
nim již zhruba každá desátá 
baterka, která skončí na recyk-
laci, pochází ze sběrných míst 
ve školách,“ říká Petr Kratochvíl, 
jednatel neziskové společnosti 
ECOBAT, která je spoluvyhlašo-
vatelem kampaně a zajišťuje re-
cyklaci baterií.

Už tradičně získávají školy za 
vytříděné baterie a  plnění úko-
lů body, za něž si mohou vy-
brat odměny. Nejčastěji získají 
knihy, školní potřeby, sportovní 
náčiní i hračky a hry. Extra porci 
bodů v  každém kraji získávají 
navíc Skokani roku. Tedy školy, 

které v  přepočtu kilogramů na 
žáka docílily nejvyššího nárůs-
tu hmotnosti sebraných baterií 
v porovnání se sběrovou kampa-
ní roku 2016.

Kterak dobře hospodařit
Vedle samotného sběru ba-

terií proběhl ve třídách i  dopro-
vodný program pod názvem 
Vydržím víc, posloužím déle. 
Všichni zúčastnění plnili, s  ohle-
dem na jejich věk, úkoly, jejichž 
společným jmenovatelem byla 
rozumná spotřeba baterií. Tak se 
mnozí naučili, jak se o ně starat, 
aby sloužily co možná nejdéle.

„Děti si rády hrají, a  proto 
Recyklohraní přivítaly s  velkým 
nadšením. K  úkolu Vydržím víc 
a  posloužím déle vytvořili žáci 
koláže. Na jednu stranu umís-
tili vybité jednorázové baterie, 
které se hromadí a  znečišťují 
planetu, a  na druhou akumulá-
tory s nabíječkou, což je pro nás 
i  Zemi lepší, ekologičtější řešení 
s  menším množstvím odpadu,“ 
říká Zuzana Polanová ze ZŠ Po-
vážská, Strakonice.

Vedou Středočeši
Nejvíce škol se do sběrové 

kampaně zapojilo ve Středočes-

kém kraji, celkem 133. Středočes-
ké školy si i  díky tomu drží pri-
mát v  celkovém množství ode-
vzdaných baterií. Těch bylo jen 
v  tomto kraji 7,22 tun. V  počtu 
zapojených škol a  dosažených 
výsledcích je na druhém místě 
Moravskoslezský kraj  – 110 škol 
a  5,6 tun baterií odevzdaných 
k recyklaci. Třetí je Jihomoravský 
kraj se 103 školami a 5,3 tunami 
baterií.

V  současnosti je v  programu 
Recyklohraní aneb Ukliďme si 
svět registrováno 3600 škol-
ských zařízení z  celé republiky. 
Nejen sběrem, ale především 
vzděláváním nové generace se 
podílí na stále rostoucích vý-
sledcích sběru a  recyklaci vy-
sloužilých elektrospotřebičů 
a baterií. „Cesta k ekologickému 
chování může být, jak je tomu 
v  případě programu Recyklo-
hraní aneb Ukliďme si svět, ne-
jen zábavná pro děti od ma-
teřských po střední školy, ale 
také se školám vyplatí. Vždyť 
si každý rok vyberou odměny 
průměrně za dva miliony ko-
run,“ dodává Hana Ansorgová, 
ředitelka Recyklohraní, o. p. s.

(jas)
Foto: archiv Recyklohraní
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 ❚ Čím bys chtěla v  budoucnu 
být?

Od malička se mi vysněné pro-
fese pořád ještě mění. Jako malá 
jsem chtěla být princezna, poté 
modelka nebo taky třeba hereč-
ka. Jenže to byly spíš dětské sny 
než opravdové plány. Nicméně 
už delší dobu mi setrvává plán 
stát se lékařkou konkrétně pe-
diatričkou. Tak uvidíme.

 ❚ Doporučila bys soutěž ka-
marádkám?

Na to není jiná odpověď než 
ano. Samozřejmě ne každý na ta-

kovéto věci je, ovšem musím říct, 
že je to opravdu skvělá životní 
zkušenost.

 ❚ Vzkážeš něco letošním sou-
těžícím?

Holky, buďte hlavně samy se-
bou! A  malý vzkaz pro ty z  vás, 
které třeba uvažují o  účasti, ale 
nevěří si. Nevzdávejte to a zkuste 
se přihlásit, protože každý, kdo si 
myslí, že se do takových sou-
těží smí hlásit jen sebevědomé 

holky, se mýlí. Já si taky nevěři-
la, vlastně se celkem divím, že 
jsem se přihlásila s tím, jaká jsem 
bývala stydlivka. Koukejte na to 
tak, že si to zkusíte a nezáleží na 
tom, jestli se zúčastníte castingu, 
finále, nebo jestli vyhrajete. Vždy 
bude úspěch už jen to, že jste 
se přihlásily, a šly si tak za svým 
snem. Věřte mi, že to bude pro 
vás veliký krok dopředu. (red)

Foto: Dana Kriso Photography 
a Roman Souček

Recyklohraní aneb Uklidíme si svět

NADAČNÍ FOND KRTEK
Cílem soutěže je zapojit všechny přihlášené dívky do programu 
pomoci druhým. Od roku 2012 spolupracujeme s  Nadačním 
fondem Krtek, jenž nejen pomáhá, ale také léčí onkologicky 
nemocné děti, které mohou být i ve věku soutěžících.
Na co byly v jednotlivých letech finanční prostředky 
od Spolku Dívka použity?
2012; 20 000 Kč – mezinárodní 
tábor v  USA pro onkologické 
pacienty, účast dětí z NF Krtek 
po léčbě
2013; 52 812 Kč – rehabilitační 
stůl pro Patrička Zorichtu; li-
neární dávkovač Argus; infuz-
ní pumpa
2014; 88 500 Kč  – věnováno 
rodině Radových jako sociální 
výpomoc
2015; 57 696 Kč  – věnováno 
projektu Domácí péče, určené 
dětem v  terminálním stádiu 
onkologického onemocnění; 

odsávačka Medela; bifázický 
defibrilátor
2016; 63 241 Kč  – na projekt 
Domácí péče a  vybavení 
rodin dětí v  terminální fázi 
onkologického onemocnění, 
na nákup invalidních vozíků, 
polohovacích postelí s  pří-
slušenstvím, antidekubit-
ních podložek, klozetových 
křesel
2017; 41 062 Kč  – na projekt 
Domácí péče a vybavení rodin 
dětí v  terminální fázi onkolo-
gického onemocnění.

Dívky roku 2017 (zleva): druhá 
Kristýna Kučerová, vítězka Monika 
Täuberová a třetí Sabrina Múčková

Monika si nejbláznivější 
sny nechává jen pro sebe

Ekologii se věnují žáci 
od prvního stupně 
základních škol
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