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Praha, 9. června 2014 

JAKUB KOHÁK ZBĚSILE RECYKLUJE A VY S NÍM! 

Už jen do 30. června 2014 máte šanci zapojit se do Mobilcupu a vyhrát lístky na Ligu 

mistrů! Vášnivý fotbalista Jakub Kohák vám všem vzkazuje: „Národe čutálistů, zamakejte, 

ať trhnem v tom sbírání mobilů rekord!“ 

Co musíte udělat? Sestavit tým, vybrat co nejvíce použitých mobilních telefonů a umístit 

se v pořadí sbírajících týmů v první desítce. Pak už stačí jen stát se vítězným týmem a 

zahrát si společně s hvězdným fotbalovým týmem Jakuba Koháka finálový turnaj 

Mobilcupu 6. září 2014 v Jihlavě.  

„V této chvíli máme za sebou první část Mobilcupu a hodnotíme ho velmi pozitivně. K dnešnímu dni 

evidujeme již 130 týmů, z nichž nejúspěšnějším sběračem mobilů v prvním svozu byl tým FC Nuff 

z Rožmitálu pod Třemšínem, který vybral úžasných 223 mobilů. Ale stále je dost času na přihlášení 

nových týmů nebo další sběr použitých mobilních telefonů. Rozhodně nemusíte mít strach, že vaše 

snaha bude zbytečná, když nenasbíráte tolik mobilů jako tým FC Nuff, protože veškeré nasbírané 

mobily můžete v eshopu směnit za skvělé ceny, například pivo Gambrinus nebo sportovní vybavení“ 

říká Kristina Mikulová ze společnosti ASEKOL. 

Kde všude sbíral mobily nejúspěšnější tým? „Rozhlásil jsem to mezi dětmi, které trénuji a zapojily se 

skoro všechny. K nim se přidali jejich rodiče, babičky, dědečkové a široké příbuzenstvo. Hlavně díky 

nim se nám podařilo získat tolik telefonů,“ říká Zdeněk Vlasák z týmu FC Nuff. 

O co v Mobilcupu hrajeme? Hlavní cenou je zájezd na Ligu mistrů, na další špílmachry pak čekají 

třeba fotbalové dresy, míče, zásoby piva nebo nové mobilní telefony. Celý turnaj má navíc 

charitativní rozměr. „Kromě toho, že lidé pomůžou životnímu prostředí díky recyklaci starých mobilů, 

podpoří také dobrou věc. Výsledkem turnaje totiž bude i půlmilionový dar nadačnímu fondu Zelený 

život,“ říká Alena Šeredová, patronka charitativního projektu Gambrinus ligy. 

Tak neváhejte a přihlaste se na www.mobilcup.cz a užijete si pořádnou zábavu, podpoříte dobrou 

věc a navíc uděláte něco i pro životní prostředí.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Víte, že až 8,5 miliónů nepoužívaných a dosud nevyhozených telefonů v ČR zůstává 

v domácnostech či firmách nevyužito?  

http://www.mobilcup.cz/


 Víte, že průměrná doba používání mobilního telefonu je 12–18 měsíců? 

 Víte, že 2/3 lidí mění mobilní telefon z důvodu pořízení výkonnějšího přístroje a ne 
kvůli jeho poruše? 

 Víte, že v České republice je evidováno více než 13 miliónů mobilních telefonních 
čísel? 

 Víte, že k recyklaci dochází pouze u 1 % z vyřazených mobilních telefonů? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ASEKOL s.r.o., je nezisková společnost, ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a 

dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci 

elektrozařízení včetně financování celého systému. Více informací o společnosti ASEKOL a jejím poslání najdete na 

www.asekol.cz. Společnost ASEKOL je také patronem projektu Věnuj mobil, který systematicky od české veřejnosti vybírá 

staré a nepoužívané mobilní telefony, které recykluje a funkční předává potřebným. Podrobnosti o projektu a statistiky 

vybraných mobilních telefonů najdete na www.venujmobil.cz. 

 

Nadační fond Zelený život je zřízen za účelem účinné podpory dětí a handicapovaných osob;  shromažďování finančních 

prostředků určených zejména k zajištění sociálních, léčebných, sportovním, kulturních a jiných potřeb ohrožených dětí a 

handicapovaných osob. Nadace zřizuje za účelem zlepšení životních podmínek a rozvoje sportovních dovedností dětí a 

mládeže, včetně duševně nebo tělesně postižených, nemocných či opuštěných, které žijí v dětských domovech či ústavech 

sociální péče; šíření tělovýchovy a sportu mezi dětmi a dospělými. Patrony fondu jsou Alena Šeredová, Zdeněk Grygera a 

Jakub Kohák. Výtěžek z tohoto turnaje poputuje na pomoc azylovým domům pro matky s dětmi. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontakt pro média: 

Markéta Frančová, GUIDELINE, mobil: 733 686 029, e-mail: marketa.francova@guideline.cz  

Michal Večeřa, GUIDELINE, mobil: 734 480 858, e-mail: michal.vecera@guideline.cz 
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