
  
Ista a Jedle 

Když se propojí tradice s moderním inovativním přístupem, vznikají obvykle zajímavé projekty. A když 
jsou tyto projekty navíc společensky odpovědné, je to dvojnásobná radost. Přesně taková je i 
spolupráce společnosti ista Česká republika, s. r. o. a pražského Jedličkova ústavu a škol. 

„Jedle“ už přes sto let vzdělává děti s tělesným postižením a ista podobně dlouho pracuje na 
energetické optimalizaci budov, takže šetří životní prostředí. Lidem v obou těchto institucích není chod 
tohoto světa lhostejný, proto žádný div, že se potkali nad projektem Remobil. Ten se zaměřil na sběr 
starých mobilních telefonů a jejich recyklaci. Přidanou hodnotou je vedle ekologického efektu také 
zaměstnání pro lidi ohrožené na trhu práce a příspěvek 10 Kč pro Jedličkův ústav a školy z každého 
vybraného mobilu. Ista patřila k prvním a velice aktivním firmám, které se do projektu zapojily. Nejde 
přitom o jediný způsob, kterým tato společnost Jedli materiálně či finančně podpořila. Nyní se navíc 
rýsuje širší a dlouhodobá spolupráce, na kterou se obě strany těší. 

Ředitel Jedličkova ústavu a škol, Petr Hrubý, k tomu říká: „Jsme rádi, že existují společnosti, jako je ista 
Česká republika, kterým záleží na určitých hodnotách, na nichž stavíme i my tady v Jedli. Děkujeme za 
to. I když především připravujeme děti a mladé lidi s postižením do života, šetrný přístup k životnímu 
prostředí leží na srdci i nám. Koneckonců naši žáci se o ekologii pochopitelně učí, vedeme je ke 
kladnému vztahu k přírodě a sami v rámci Remobilu staré mobily sbírali. Aktivně tak svojí troškou 
přispěli k získání financí na vybavení místnosti rehabilitace, do níž ony desetikoruny po ukončení první 
etapy projektu investujeme.  Ještě jednou musím poděkovat všem, kteří se do toho všeho jakkoliv 
zapojili.“ 

Společnost ista chce nyní nabídnout možnost zapojit se do tohoto prospěšného programu také svým 
parterům. „Snaha o ekologickou udržitelnost je zabudována v naší DNA a možnost navíc pomoci 
znevýhodněným členům společnosti nás velmi oslovila.  Se zapojením do programu sběru vysloužilých 
mobilních jsme proto neváhali,“ říká Jana Machková, ředitelka společnosti ista Česká republika. „Když 
jsme do projektu v roce 2015 vstoupili, tak přispěl telefonem k recyklaci každý druhý zaměstnanec. 
Rádi bychom projekt dále podpořili i tím, že informaci o možnosti zapojení rozšíříme mezi naše 
partnery.“ 

Pokud máte zájem dozvědět se o projektu sběru mobilních telefonů více, kontaktujte nás telefonicky 
nebo na adrese marketing@ista.cz. Rádi vám vše vysvětlíme a můžeme vám pomoci se zapojením. 
Bližší informace najdete také přímo na webové stránce projektu www.remobil.cz. 
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