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Nadpis:  Letní hudební festivaly budou soutěžit v třídění odpadu 

PRAHA (ČTK) - Dvě desítky českých letních festivalů se letos zapojily do třetího ročníku projektu s názvem Čistý festival. Společně 
budou třídit papírový odpad a soutěžit o český rekord v počtu vytříděných pivních plastových kelímků. Počet zájemců o akci 
stoupá, loni se zúčastnily čtyři festivaly. Novinářům to dnes sdělila ředitelka pořádajícího oddělení využití odpadu ze společnosti 
EKO-KOM Martina Vrbová.  
"Letní festivaly vyprodukují stejné množství odpadu jako větší obec. Proto se EKO-KOM rozhodl pořadatelům a návštěvníkům 
festivalů pomoci s tím, aby se vytříděné plasty a papír mohly odvážet ve žlutých a modrých kontejnerech," uvedla Vrbová. 
Dodala, že každý zapojený festival, který zajistí v požadované míře třídění odpadu a jeho druhotné využití, získá oficiální 
certifikaci Čistý festival, kterou bude muset příští rok obhájit.  
Na každém zapojeném festivalu budou mít návštěvníci k dispozici stánek s názvem Zelený bod, kde budou za třídění odpadu 
odměňováni. Za 25 přinesených pivních kelímků nebo 50 kusů papíru zde dostanou kupon na pivo a nealkoholické nápoje nebo 
různé dárky.  
"Festival Rock for People letos v Hradci Králové kompletně rozšíří svůj třídící systém. Pokusíme se vytřídit všech odhadovaných 
60 tun odpadu, vytváříme i zelené městečko, ve kterém se budou prezentovat ekologické aktivity. Jejich zástupci už nebudou 
pouze rozdávat letáčky, ale více do ekologického programu zapojí návštěvníky festivalu," řekl ČTK zástupce festivalu Rock for 
People Luboš Procházka.  
Novinkou projektu je soutěž o nejvyšší počet vytříděných kelímků, kterou budou hodnotit zástupci pelhřimovské agentury Dobrý 
den. Festival s nejdelším "hadem" z pivních kelímků bude zapsán v České knize rekordů. Neoficiální hodnota rekordu byla 
vytvořena v minulém roce na akci Colours of Ostrava, kde se podařilo ve stánku Zelený bod vytřídit 32.900 plastových kelímků. 
Více informací se nachází na www.cistyfestival.cz.  
Podobné aktivity lze najít i na dalších festivalech. Například na festivalu Pacovský poledník v Pacově na Pelhřimovsku si diváci 
kupují nápoje do zálohovaných biokelímků, které jsou vyrobené z obnovitelných přírodních zdrojů a po uložení na kompost se v 
krátké době rozloží.  
Autorizovaná společnost EKO-KOM zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu. V roce 2009 bylo do systému EKO-
KOM zapojeno 20 573 firem vyrábějících nebo dovážejících balené zboží a 5861 obcí, ve kterých žije 98,8 procenta populace 
České republiky. Při sběru obalových odpadů společnost využívá více než 189 000 kontejnerů, především na tříděný sběr papíru, 
plastu, skla a nápojových kartónů.  
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