
Jak Špačkoš pomáhá? 
 

Špačkoš má nejen ekologický a sociální přínos, ale podporuje 

i umění a zdravý životní styl. 
 

ZHODNOCOVÁNÍ TUŽEK 

Tvorba špačků podporuje vypisování tužek a pastelek do maximální 

možné délky. Běžný špaček se pohybuje kolem 3–4 cm, určitě byste 

nikdy neměli vyhazovat tužky a pastelky delší než 8 cm. 
 

RECYKLACE 
Tužku tvoří dřevo a tuha. Přestože se jedná o přírodní materiály, tuha se v přírodě nerozkládá 

příliš snadno. Než na skládce, zbytky tužek by měly končit tam, kde pro ně ještě někdo najde 

užitek. 

CHRÁNĚNÁ DÍLNA 
Ve společnosti STROOM Dub, rozvíjející osoby s omezením, lepí z nasbíraných špačků 

v rámci terapeutických dílen nejrůznější skulptury, což osobám s omezením přináší 

potřebnou relaxaci. 

TVORBA UMĚLECKÝCH DĚL 
V terapeutických dílnách vznikají svojí povahou jedinečná a velice cenná díla, za jejichž 

vytvořením stojí desítky hodin poctivé ruční práce. 

DRAŽBA DĚL PRO NADACI 
Následná dražba vytvořených děl získává zdroje pro Českou olympijskou nadaci, která 

podporuje sportující děti. Pomyslný kruh se tak uzavírá a dětmi vytříděný špaček ve 

výsledku pomáhá opět dětem. 

 

Co je Špačkoš? JAK ŠPAČKOŠ VYPADÁ? 
 
Špačkoš je  

ve své podstatě jakákoliv krabice, do které sbíráte špačky, 

tedy zbytky tužek a pastelek menší než 8 cm. Správný 

Špačkoš má na sobě oficiální samolepku, kterou lze získat 

zapojením do sběru (odkaz na registraci níže). 

KDE ŠPAČKY SBÍRAT 
Sbírejte špačky ve Vaší škole či školce! Přispět můžete ovšem odkudkoliv. Střádejte zbytky 

pastelek třeba doma či v práci, a pokud nevíte o žádné zapojené škole, rádi je od Vás 

převezmou ve značkových prodejnách KOH-I-NOOR HARDTMUTH. 

 
SOUTĚŽE SE ŠPAČKOŠEM 
Se Špačkošem je spojených také několik soutěží o věcné 

ceny KOH-I-NOOR HARDTMUTH. Školy se mohou předhánět 

v počtu nasbíraných špačků nebo se snažit něco hezkého nakreslit. 

Bližší informace naleznete po registraci ke sběru. Registrace 

probíhá výhradně skrze portál Sazka Olympijského víceboje, kde 

se po přihlášení můžete nahlásit ke sběru, načež Vám bude 

odeslána poštou sada oficiálních samolepek k označení vašeho 

Špačkoše. Později budete skrze tento systém informováni o dalších 

krocích či novinkách.  

https://www.spackos.cz/#s4
https://www.koh-i-noor.cz/znackove-prodejny
https://www.koh-i-noor.cz/
https://www.spackos.cz/#s4
http://www.sazkaolympijskyviceboj.cz/

