
 

 

Tisková zpráva  

 

V Hamzově léčebně na Chrudimsku sbírají staré, nefunkční mobily, které malý ochránce přírody předal přímo 

do rukou ředitele Safari parku Dvůr Králové nad Labem, MVDr. Přemyslu Rabasovi.  

 

Hamzova léčebna, největší rehabilitační ústav v ČR, podporuje Safari park ve Dvoře Králové nad Labem ve sběru 

nefunkčních a odložených mobilů, které mohou pacienti, návštěvníci i zaměstnanci předávat vložením do 

plechové schránky, umístěné ve foyer pavilonů FAB, anebo je vhodit přímo do speciálního tubusu, určeného pro 

sběr v Centru historie HL. „Vybízíme i k možnosti předávání nefunkčních mobilů také přímo při návštěvě Safari 

parku ve Dvoře Králové nad Labem, dodává ředitel Hamzovy léčebny, MUDr. Václav Volejník, CSc. 

 

„Vážený pane řediteli Safari parku, 

předávám Vám nasbírané mobily, které mají po prodeji 

přinést peníze pro gorily, nosorožce a všechna zvířátka. 

Děkujeme Vám, že se o ně staráte. Mobily zde pro 

zvířátka odevzdali pacienti a návštěvníci léčebny, také 

pracovníci v léčebně. Přejeme Vám, aby se Vám Vaše 

práce vždycky dařila,“ pronesl za podpory ředitele HL náš 

malý ochránce přírody a symbolicky předal tubus s mobily 

panu řediteli, který jej s úsměvem převzal. 

„Děkuji, jsme si jisti, že spolu se společností REMA Systém podporujeme dobrou věc. Uzavřeli jsme dohodu, že 

každý mobilní telefon, který návštěvníci vhodí do sběrné nádoby u vchodu do zoologické zahrady, bude 

recyklován a společnost za něj vyplatí 10 Kč na ochranu goril ve volné přírodě,“ vysvětluje MVDr. Přemysl Rabas, 

ředitel ZOO Dvůr Králové nad Labem a dodává: „tato zařízení jsou následně recyklována a tím jsou šetřeny 

zdroje coltanu, mědi, zlata, stříbra.  Recyklací mobilů lze získat zpět až 90 % materiálů. Tento přístup výrazně 

zmírňuje dopady, které by vznikly při těžbě primárních surovin používaných pro výrobu nových mobilů. 

Metalická ruda zvaná coltan se používá nejen k výrobě mobilních telefonů, ale i notebooků či herních konzolí. 

V největší míře se nachází v oblastech, které jsou zároveň domovem mnoha ohrožených druhů zvířat. Jejich 

těžba v současnosti probíhá i v zákonem chráněných oblastech a představuje tak velké riziko pro životní 

prostředí. Kvůli těžbě cenných rud jsou bohužel ničeny nejen přírodní oblasti, které jsou nejen domovem 

vzácných druhů zvířat, ale jsou spojeny i se sociálními problémy, kterými je především dětská práce 

a vykořisťování místních.“ 

Gorila nížinná, kriticky ohrožený druh, se pohybuje nejvíce na zemi, na noc si staví hnízda. Ač má 

čtyřcentimetrové špičáky, je býložravec se spíše mírnou povahou. Mladé samice odcházejí z rodné tlupy a hledají 

si nové samce. ZOO Dvůr Králové chová gorily nížinné od roku 1984. V přírodě je gorila ohrožena ničením 



biotopů a zabíjením pro maso – tzv. bushmeat. Po stavbě pavilonu byla dovezená skupina tvořená samcem 

Tadaem a samicemi Messy, Minouche a Sabina. Tyto gorily byly odchyceny v přírodě v Kamerunu v roce 1972 

a vyrůstaly spolu od mládí. Během stavby pavilonu byly deponovány v polské ZOO Wroclav. V naší zoo 

se bohužel po gorilím samci Tadaovi narozeném v roce 1970 v Kamerunu žádné mládě nenarodilo.  

Za každý recyklovaný mobilní telefon v rámci kampaní zoologických zahrad po celém světě je odevzdána určitá 

finanční částka na projekt záchrany goril. Například ZOO v britském Bristolu poskytne za každý recyklovaný 

telefon necelé dvě libry, tedy v přepočtu zhruba šedesát korun.  

Na podporu sběru mobilů ZOO Dvůr Králové vyhlašuje mimo jiné i soutěže pro školy. Soutěžit může kdokoliv, 

třídy, děti z družin, sportovních oddílů. Na oddělení vzdělávání ve správní vile je možné odevzdat v pracovní dny 

od 8.00 do 16.00 hodin použité mobilní telefony a jejich příslušenství.  

„Těší nás, že jsme sběrem dosloužilých mobilních telefonů podpořili v této aktivitě nejen Safaripark ve Dvoře 

Králové nad Labem, ale i podporu záchrany  kriticky ohrožených druhů. Hamzova léčebna bude samozřejmě 

v jejich sběru pokračovat,“ dodává závěrem MUDr. Volejník, ředitel Hamzovy léčebny.  

 

Kontaktní údaje: 

Jana Zavřelová, DiS. 
metodik parku 
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 
Košumberk 80, 538 54 Luže 
tel. 469 648 115, 733 533 017 
e-mail: zavrelova@hamzova-lecebna.cz 
 
Další informace najdete na www.hamzova-lecebna.cz 
  

http://www.hamzova-lecebna.cz/

