Název zdroje:
Pražský deník
Datum vydání:
07.04.2010
Nadpis:
Kabelka z pneumatiky? Ve Škodově paláci ano
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Praha 1 - Židle nebo stůl vyrobené z nápojových kartonů, penál z plachty nákladního automobilu,
kabelka z pneumatiky... To a další výrobky jsou k vidění na výstavě Brána recyklace v Jungmannově
ulici.
Průměrný Pražan vytřídí až šestatřicet kilogramů odpadu ročně. Ve Škodově paláci si mohou všichni
zájemci prohlédnout, co z jejich odpadků vzniká. Na místě je vystaveno osmdesát výrobků z různých
oblastí. Zájemci tu najdou například recyklované noviny a toaletní papír, nebo pera z PET lahví. "Takto
zpracované výrobky jsou totiž všude kolem nás, jen kolikrát nejsou na první pohled poznat,"
vysvětluje Šárka Nováková, tisková mluvčí obalového sdružení EKO-KOM, která akci pořádá. Výstava
se koná od 1. do 29. dubna vždy od pondělí do pátku. Zájemce určitě potěší, že je zdarma.
Recyklované materiály použili organizátoři i na výzdobu. Třeba vitríny jsou vyrobené z papírových
krabic od ovoce. Také na dekoraci stěn byly využity věci zpracované z druhotných surovin.
Návštěvníky čeká i projekce na devíti obrazovkách. Program zájemce blíže seznámí s probíranou
problematikou. K větší informovanosti slouží umístěné panely. Kdokoliv se tak snadno dozví, jak se
recykluje například papír. Ten se ve sběrnách nasype do velké nádrže s vodou a tam se několik
desítek minut "mixuje." Ve chvíli, kdy se rozpadne na jednotlivá vlákna, se na speciálních strojích
zbavuje drobných nečistot. Směs se pak nanáší na papírenské síto, kde se suší. Pro zvýšení kvality se
do směsi přidávají různá plnidla nebo bělidla jako kaolín či klih.
Každý čtvrtek pro základní školy
Každý čtvrtek je výstava speciálně vyhrazena pro základní školy. Studentům je k dispozici lektor, který
je vzdělávacím programem provede.
Rezervace termínu předem byla nutná. "Ze strany pražských škol byla veliká poptávka. Už nemáme
téměř žádná volná místa," řekla Nováková.
"Samozřejmě to ale není program pouze pro žáky. Vítáme všechny ostatní z řad veřejnosti," řekl
Lukáš Grolmus, ředitel oddělení komunikace zEKO-KOM. Ten se také ujal oficiálního zahájení výstavy.
"Chceme posílit všeobecné povědomí o třídění odpadu. Proto je výstava plná výrobků z různých
oblastí. Myslím, že každý si tady najde to svoje," řekl Deníku. Vzdělávací akce vznikla ve spolupráci s
magistrátem. Vernisáže se proto zúčastnil také Vladislav Mareček (ODS), radní pro oblast životního
prostředí. Mezi hosty byla i Marie Kousalíková (ODS), náměstkyně primátora pro oblast školství. Oba
radní poděkovali EKO-KOM za přínosnou aktivitu.
Výstavu pořádá tato nezisková společnost už podruhé.
Firma totiž zajišťuje třídění, recyklaci a finální využití obalových odpadů. V současnosti spolupracuje v
rámci třídění odpadu s téměř šesti tisíci obcemi

