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Děkujeme

partnerům systému třídění
a recyklace odpadů EKO-KOM
za spolupráci v roce 2014.
všem

Společně jsme tak zachránili
2

23 km přírody.
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71 % občanů ČR třídí odpady.
Používají k tomu téměř čtvrt milionu
barevných kontejnerů.
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Editorial

Re c y k l a c e a t ř í d ě n í o d p a d ů

Velký speciál o třídění
a recyklaci odpadů
Vážení klienti,
letošní vánoční číslo jsme pojali
celé v duchu třídění a recyklace
odpadů. Téma třídění je stálý
evergreen, který nadále vzbuzuje
zájem obyvatel, a to je dobře.
Vážíme si sociální odpovědnosti
obyvatel České republiky týkající
se třídění odpadů, které je spojeno s ochranou životního prostředí a naší krásné krajiny. Třídit
odpady patří mezi to nejmenší,
co můžeme pro zlepšení životního prostředí udělat, a přitom
v celkovém důsledku to má velký
pozitivní dopad na naše okolí.
Příznivé je, že i když se občas
najdou tací, kteří hledají důvody,
proč odpady netřídit, je v ČR
71 % obyvatel, kteří nejsou lhostejní a své odpady zodpovědně
třídí.
Chtěl bych vám, klientům společnosti EKO-KOM, poděkovat
za dosavadní spolupráci a popřát
pohodové Vánoce, v novém roce
hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

Co se děje s odpady poté, co je vytřídíme správně
do barevných kontejnerů? Co se nejčastěji
z recyklovaných materiálů vyrábí? Jaké jsou
nejčastější mýty, které se kolem třídění odpadů
točí? To vše a také mnohem více, se dozvíte
v následujících článcích.
Kam putuje odpad
z barevných kontejnerů?
Když vytřídíme vše, co lze recyklovat a nějak využít, zbyde nám
směsný komunální odpad, který
putuje buď do zařízení na energetické využití odpadů (zde se z odpadu vyrobí teplo nebo elektrická
energie), nebo na skládky. Další
nakládání s vytříděnými odpady
odpovídá vlastnostem jednotlivých druhů odpadů. Dá se to při-

rovnat k vydání se na cestu, která
může odpad dovést na různá
místa. Cílem každé takové cesty
je místo, kde odpad buď poslouží
k výrobě něčeho užitečného, nebo
je bezpečně uložen tak, aby nemohl uškodit ani lidem, ani životnímu prostředí.
Odpad, který doma vytřídíme
a měl by správně putovat k recyklaci, nesmí obsahovat zbytky potravin či chemických látek. V opač-

Ing. Petr Šikýř, MBA
ředitel klientského oddělení
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Doopravdy víte, kam putuje odpad z barevných kontejnerů?
každý druh tříděného odpadu míří nejprve na dotřiďovací linku, kde se dále třídí
podle způsobu jeho dalšího zpracování

Papír

Plast

Papír se zpracovává
v papírnách

Sklo

Plasty se nejdříve
roztřídí podle druhů

Nápojov ý

Karton

Sklo se recykluje
ve sklárnách

Nápojové kartony
se recyklují v papírnách,
případně v továrnách
na stavební hmoty

Vytříděná skelná drť
se přidává do směsi
při výrobě nového skla
nebo tepelné izolace

Po zpracování
slouží k výrobě papíru
nebo speciálních
stavebních desek

Pomocí vody
se rozvlákňuje a čistí
Poté v balících putují
ke specializovaným
zpracovatelům

Poté se z něj opět
vyrábějí papírové
výrobky

Zde se z jednotlivých
druhů plastů připravuje
drť vhodná k výrobě
dalších produktů

Denně se vytřídí:

475 tun papíru

233 tun plastu

ném případě většinou nejde zpracovat, tedy ani recyklovat a patří
do směsného komunálního odpadu
nebo mezi nebezpečné odpady.
Vytříděné odpady z barevných
kontejnerů odvážejí svozové firmy
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293 tun skla

na dotřiďovací linky, kde se dotřiďují
a upravují na druhotnou surovinu
pro další zpracování.
Na těchto dotřiďovacích linkách
jsou odpady dále tříděny na různé
druhy, podle jejich materiálového

tun

7,6 nápojových
kartonů

složení nebo podle potřeb a technologií konečných zpracovatelů. Například dovezený papír z modrých kontejnerů se dále roztřídí na noviny,
časopisy, kartony, lepenku a další
druhy. Plasty ze žlutých kontejnerů

Ekokomunikace

se třídí na barevné a čiré PET lahve,
fólie podle barev, duté obaly od kosmetiky a podobně.
Takto roztříděné odpady, zbavené nežádoucích příměsí, se lisují
do balíků a jsou odváženy ke konečným zpracovatelům k recyklaci.
Z odpadů se pak pomocí tohoto
procesu vyrábějí buď úplně nové
výrobky, nebo se přidávají k dalším
surovinám pro výrobu nových předmětů. Z tohoto důvodu je celá řada
nových věcí kolem nás vyrobena
s podílem vytříděných a recyklovaných odpadů, aniž bychom to poznali nebo si to vůbec uvědomili.
Vytříděné odpady svážejí speciální vozidla. Každý odpad se může
vozit pouze zvlášť, nikdy ne dohromady. Auta mají na boku nápis,
které odpady právě odvážejí.
Pokud někdo vyhodí například
celý pytel bioodpadu z kuchyně
do vytříděného odpadu, je tento odpad znehodnocen a nejde dále využít. V těchto výjimečných případech
pak putuje na skládku, a ne na dotřiďovací linku.

kolem rychlostních silnic a dálnic,
přepravní palety, plotové plaňky
či zatravňovací dlažba. Ze stavebních prvků vznikají dětské klouzačky
nebo prolézačky.
Z patnácti kartonů od džusů
nebo mléka se vyrobí v papírnách
množství papíru, ze kterého se dá
vyrobit dětské leporelo, z deseti
časopisů vznikne jedna kartonová
krabice na televizi. Z pěti běžných
skleněných lahví se dá vyrobit
například nová váza.
Z vytříděného skla se nejčastěji
vyrábí sklo obalové – lahve na minerálky, alkohol a pivo, zavařovací

sklenice a různé skleněné výrobky.
Sklo se také používá jako přísada
do speciálních druhů betonů, brusných hmot, tepelných izolací a podobně. Papír se nejčastěji recykluje
v papírnách na nový papír. Tímto
způsobem může být použitý až
sedmkrát. Další možností jeho recyklace je výroba tepelných izolací
nebo příměsí do stavebních hmot.
Dobře využitelný je i nápojový karton. Mimo nového papíru se z něj
vyrábějí i lisované a izolační desky,
které se používají ve stavebnictví
jako alternativa sádrokartonových
desek nebo při výstavbě montovaných rodinných domů.
Možností využití vytříděných
odpadů je opravdu mnoho. Aby se
dal odpad z našich domácností
dále recyklovat a využít, je důležité,
aby byl správně vytříděný. Pro jeho
třídění slouží známé žluté, modré,
oranžové, zelené, ale i bílé kontejnery, které jsou navíc označené nálepkami podle toho, co do nich patří. Není tedy pochyb o tom, že třídění odpadů má smysl!
n

Co se z recyklovaných
odpadů vyrábí?
Většinu odpadů lze znovu smysluplně využít, ovšem pouze v případě,
že je správně vytřídíme do některého z barevných kontejnerů.
Z vytříděných PET lahví se dnes
vyrábějí nové PET lahve. Z třiceti
recyklovaných PET lahví se může
vyrobit jedna dětská fleecová
mikina, na tričko jich stačí pouze
deset. Recyklované PET lahve jsou
součástí mnoha dalších výrobků,
s kterými přicházíme denně do styku a ani si neuvědomujeme, z čeho
vznikly. Ze směsných plastů se
vyrábějí například plastové chodníky, obrubníky, protihlukové stěny
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Ročně se tříděním
a recyklací papíru zachrání
skoro 2 miliony stromů.
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Re c y k l a c e a t ř í d ě n í o d p a d ů

Nejčastější mýty a otázky
kolem třídění odpadů
Skončí všechno skutečně na jedné hromadě?
Mám kelímky od jogurtů vymývat, nebo ne? Jak je
možné, že se u nás třídí jen PET lahve, zatímco jinde
třídí i ostatní plasty? Nejen nad takovými otázkami
si lámou hlavu i zkušení „třídiči“. Odpovědi i na ty
nejzáludnější otázky jsme zjistili za vás .

1.

Stejně se to sype na jednu
hromadu…
Odpověď: Ne
„Po roztřídění už se jednotlivé
materiály nemíchají dohromady.
V dnešní době, kdy se za každou
uloženou tunu odpadů na skládkách
platí, nemá nikdo zájem sesypávat
odpady dohromady. Jen občas se
bohužel najdou ti, kteří jsou schopni
celý tříděný odpad znehodnotit tím,
že tam třeba naschvál vysypou celý
odpadkový koš se směsným odpadem. Nevadí, pokud někdo při
třídění udělá chybu, vše se na třídicích linkách ještě ručně dotřídí, ale
vadí, pokud někdo do barevných
kontejnerů vysype například plný
pytel směsného odpadu z domácnosti, který je mastný, jsou tam
plesnivé věci apod. Pokud se něco
takového stane a obsah kontejneru s tříděným odpadem je takto
znečištěný, putuje na skládku nebo
do spalovny. Ovšem je třeba zmínit, že tyto excesy nejsou na denním pořádku a lidé se snaží odpady
třídit pečlivě a ve třídění plastových a skleněných obalů se řadíme
v rámci Evropy na přední příčky.“

2.

Jak je možné, že někde
se třídí jiným způsobem než
v naší obci? Například u nás se třídí
jenom PET lahve, zatímco v jiné
obci se třídí PET lahve se směsným
odpadem, jak tomu mám rozumět?
„Je to tak. Někde se navíc třídí
do kontejnerů, jinde pomocí pytlů.
Důvod této rozmanitosti je celkem
prostý. Za systém sběru odpadů,
který v obci funguje, je zodpovědná
každá obec, a protože v republice je přes 6000 obcí, je pestrost
na místě.
V ČR neexistuje jednotný systém
sběru odpadů, vždy je odrazem dohody mezi obcí a příslušnou svozovou firmou. Každá obec má své specifické potřeby, představy a finanční

možnosti a svozová firma jí podle
toho dodává patřičné služby.
Například obec rozhoduje o tom,
kde budou stát kontejnery na tříděný odpad či bude-li v obci sběrný
dvůr. Stejně tak obec rozhoduje
o tom, kolik peněz a jakým způsobem bude vybírat od občanů
za služby spojené s odpadovým
hospodářstvím. Ve většině případů
záleží na svozové firmě i to, jaké
odpady se budou v obci třídit. Svozová firma je závislá na svých odběratelích, zejména dotřiďovacích
linkách, a podle toho se určuje sortiment sbíraných odpadů. Proto
se můžete setkat s tím, že někde
se třídí pouze PET lahve a jinde
všechny plasty, někde sbírají nápojový karton a jinde ne. Obvykle se
dozvíte, jak a co třídit, na velkých
samolepkách umístěných na kontejnerech na třídění odpadu, případně
se informujte na obecním úřadu, odboru životního prostředí. Informace
o sběru odpadů naleznete také
v obecní vyhlášce.“

3.

Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit
z PET lahve víčko a etiketu.
Odpověď: Ne
„PET lahve můžete do kontejneru
vhazovat s etiketou i víčkem.
Obojí bude při dalším zpracování
odstraněno. PET lahve sešlápněte!
Nesešlápnuté láhve jsou objemné
a tím zdražují přepravu, komplikují
manipulaci a recyklace se tak stává
nákladnější.“
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4.

Před vhozením do kontejneru musím kelímky
od jogurtů a jiných potravin důkladně vymýt.
Odpověď: Nemusíte
„Drobné znečištění obalů nevadí.
Stačí tedy, když potravinu důkladně
dojíte nebo z kelímku vyškrábete.
Samozřejmě že ideální je obal
lehce vypláchnout, například vodou
po nádobí, ale není to podmínka!
Výjimkou jsou mastné obaly, ty je
třeba vypláchnout teplou vodou
s přípravkem na mytí nádobí.
Pokud chodíte s tříděným odpadem jednou za čas, je dobré obaly
vymýt, tedy i ty od jogurtu, protože
než byste je odnesli do správného
kontejneru, mohly by nepříjemně zapáchat.“

5.

Před vhozením do kontejneru musím z časopisů
a dokumentů odstranit kancelářské svorky.
Odpověď: Ne
„Svorky není třeba odstraňovat.
Při dalším zpracování, takzvaném
rozvláknění, jsou odloučeny. Z papíru se stane hladká kaše a těžší
části jako svorky a sponky klesnou
ke dnu, odkud jsou vybírány magnetickou separací a procesem recyklace tak projdou také.“

6.

Před vhozením do kontejneru musím plastové
obaly od kosmetiky důkladně
vymýt, je to chemikálie.
Odpověď: Ne
„Stačí, když zbytky kosmetických
přípravků, jako jsou mýdla, šampony, krémy, vylijete. V malém
množství stačí vylít do sáčku
a ten pak vyhodit do směsného odpadu, ve větším množství je dobré
veškeré zbytky odnést na nejbližší
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sběrný dvůr. Plastové obaly pak
budou dočištěny při dalším zpracování.“

7.

Před vhozením do kontejneru musím z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko.
Odpověď: Ne
„Do kontejneru na papír můžete
vhazovat obálky celé. Zpracovatelé
mají zařízení, která si s fóliovými
okénky poradí za vás.“

8.

Co je nápojový karton?
„Nápojový karton je obal
od mléka, džusů, různých omáček.
Je označený jako C/PAP a patří
do kontejnerů označených oranžovou nálepkou. Ne každá obec zprostředkovává sběr nápojových kartonů. Z těchto obalů se vyrábí
nejčastěji papír, v menších případech také stavební desky.“

9.

Jak v ČR funguje hierarchie
nakládání s odpady?
„Hospodaření s odpady má pevně
dané pořadí, u kterého všeobecně

platí, že je daleko lepší předcházet
vzniku odpadů nebo jejich množství
omezit než hledat pouze cesty, jak
odpady bezpečně odstraňovat. Nakládání s odpady se řídí Rámcovou
směrnicí o odpadech Evropského
parlamentu a rady.
Na první místo v nakládání s odpady se řadí předcházení vzniku
odpadů, následuje příprava k opětovnému využití, poté recyklace,
tedy materiálové využití, a pokud
odpad nelze už dále jakkoliv recyklovat a využít, tak putuje do zařízení
na energetické využití odpadů nebo
na odstranění (skládky).
Materiálovým využitím odpadů
se rozumí náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů,
které lze považovat za druhotné
suroviny. Tedy když nám například
doslouží obal od PET lahve a my ji
správně vytřídíme, tak se tato lahev
recykluje buď opět na PET lahev,
nebo se z ní vyrobí vlákno, které se
používá na výrobu interiérů do aut
nebo oblečení. To je příklad materiálového využití.“
n
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Ak tuálně

Rady a tipy
klientského
oddělení
Vztahují se povinnosti
zákona o obalech na naši
firmu i v případě, že uvádíme na trh nebo do oběhu
množství obalů v řádech
několika kilogramů?

Z

ákon o obalech upravuje problematiku plnění povinností
u osob, které mají minimální
produkci obalů. Pokud vaše firma
splňuje dvě podmínky uvedené
v § 15a zákona o obalech tzn., že
celkové množství obalů uvedených
na trh vaší firmou nepřekročí 300 kg
a zároveň roční obrat firmy nepřekročí 4,5 mil. Kč, nemusí plnit povinnosti uvedené v § 10 až 15. Jedná se
o povinnosti zpětného odběru, využití, evidence a povinnost podat návrh na zápis do seznamu osob.

Produkce obalů celé firmy

≤ 300 kg
a zároveň

Obrat celé firmy

≤ 4 500 000 Kč
Při případné kontrole musíte být
schopni prokázat splnění uvedených
podmínek. V opačném případě na vás
bude kontrolní orgán pohlížet jako
na osobu, která měla v daném období veškeré povinnosti.
n
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V ČR se zrecykluje sedm
z deseti obalů. Díky tomu se ročně
zachrání 23 km2 přírody.
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Ak tuálně

Zrušení normy o značení obalů
Ke konci září 2014 došlo ke zrušení ČSN 77 0052-2.
Situace se tím v zásadě nemění, protože tento typ
značení obalů je, dle novely Zákona o obalech č. 66
z roku 2006, již skoro osm let dobrovolný.

P

ůvodně měla ČR jen technickou normu, ale nově bude
mít Zprávu TNI CEN/TR
14311. Tento dokument zdůvodňuje, že není nutné na obalech vyznačovat shodu se základními požadavky na obaly.
Jedinou užitečnou zajímavostí je
krátká noticka týkající se grafického
symbolu tzv. Möbius Loop. K němu
je dle normy ISO 14021 vztažen
dnes již dost paradoxní požadavek,
že je možné jej použít na obalech
nebo jeho součástech, které jsou
recyklovatelné. Ale recyklovat je
možné vlastně úplně všechno, jen je
otázka, zda je to ještě ekonomické
a ekologicky efektivní…
Druhou možností, kdy je možné tento symbol použít, je případ,
kdy chce výrobce zdůraznit, že byl
obal/výrobek vyroben z recyklované suroviny. A v tomto případě
musíme uvést procentní zastoupení
recyklátu.
Dnes je většina obalových materiálů běžně recyklována. A ve většině materiálů se s ohledem pro
úsporu používá recyklovaný materiál. A nejedná se jen o tak běžné
materiály, jako je papír a sklo, ale
i plastové obaly. Dokonce i v případě
PET lahví, o kterých se ještě před
patnácti lety psalo, že pro tzv. recyklaci „bottle to bottle“ je vhodné jen
asi 10 % z nich, dnes výrobci použí-

vají i 80 % recyklovaného materiálu
na výrobu nové lahve.
Problém je asi pouze u kompozitů, tj. obalů složených z několika
různých materiálů, které od sebe nelze ručně oddělit. Avšak například i
takový typický kompozit, jako je nápojový karton, se dnes na běžně dostupných recyklačních technologiích
zpracovává až na primární suroviny.
Je trochu paradox, že rušíme
tuto normu více méně bez náhrady
v době, kdy probíhá tzv. „fitness
check” Směrnice o obalech. Tedy
něco jako přezkoumání, zda její stávající znění vyhovuje dnešním požadavkům, před její očekávanou revizí, a tudíž nikdo není v dané chvíli
schopen říci, v jakých konkrétních
ustanoveních dojde ke změnám. Co
když zrovna v ustanovení o značení
obalů?
Od roku 1994 došlo již k několika
novelám směrnice, a přesto ustanovení týkající se možnosti vydání
směrnice o značení obalů z ní nebylo

nikdy vypuštěno. A jsou to zástupci
nevládních organizací, kteří dlouhodobě poukazují na to, že ustanovení
směrnice týkající se značení obalů,
nebylo dosud naplněno. A jejich požadavky jsou vysoko nad rámcem
materiálové identifikace, na kterou
si výrobci/plniči/baliči zvykli. Budou
poukazovat na to, že to k čemu se
průmysl dobrovolně zavázal, dnes
opouští. Mohou se objevit značky
úplně nové. Obal energeticky využitelný, recyklovatelný, nerecyklovatelný, nevyužitelný, jednocestný, požadavek na umístění barevného symbolu kontejneru podle toho, do kterého obal patří, atd. atd. Osobně se
domnívám, že se tím otevírá „Pandořina skříňka“, kde není rozhodně
nic dobrého ani racionálního.
Závěrem lze říci to, že i když byla
norma zrušena, nic nebrání značení
používat i nadále. Norma obsahuje
vodítko, co má smysl označovat,
a obsahuje to, co ani Zákon o obalech, ani zpráva neobsahuje, tedy písmenné a číselné kódy dle směrnice.
Zbyněk Kolář
specialista na normy, EKO-KOM, a. s.
e-mail: kolar@ekokom.cz
n

Víte, že…
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., je neziskovou společností?
Dle §20 odst. 2 Zákona o obalech č. 477/2001 Sb. zisk autorizované obalové společnosti nesmí být rozdělen mezi akcionáře.
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Napsali o nás

Cesta odpadů
seznamuje s recyklací
Zdroj: Pardubickykraj.cz
Datum: 20. 10. 2014
Odkaz: http://www.pardubickykraj.cz/aktuality/
79388/cesta-odpadu-seznamuje-s-recyklaci
Pardubice – Co se dá vytvořit z použitých pet lahví, stavebních desek nebo starých desek s tištěnými spoji? To
můžete zjistit na výstavě, která v úterý 14. října v českotřebovském ekocentru Podorlicko zahájila program
Cesta odpadů. Vernisáže se zúčastnil i radní Pardubického kraje pro životní prostředí, zemědělství a venkov
Václav Kroutil a místostarostka České Třebové Jaromíra Žáčková.
Sami českotřebovští studenti v této soutěži uspěli
na výbornou. Součástí programu je též výstava Brána
recyklace, kterou Městu Česká Třebová zapůjčila společnost EKO-KOM, a. s. Tato výstava vznikla v roce
2009 a jejím cílem je poukázat na význam třídění
a recyklace odpadů. V dalších týdnech bude výstava
v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce k vidění v obcích Přívrat a Semanín.

Středočeská města
odstartovala kampaň
za lepší třídění odpadů
Zdroj: enviweb.cz – main
Datum: 29. 10. 2014
Odkaz: http://www.enviweb.cz/clanek/odpady/
101090/stredoceska-mesta-odstartovala-kampan
Kampaň na podporu třídění a recyklace odpadů spustila koncem října města Kolín, Neratovice, Nymburk
a Poděbrady. Projekt vznikl ve spolupráci jednotlivých
měst se společností EKO-KOM, a.s., a s podporou Středočeského kraje. Jeho hlavním prvkem je soutěž, během
které mohou obyvatelé získat zajímavé ceny a dárky.
Projekt s názvem Třídění je hra vznikl se záměrem zlepšit kvalitu a množství vytříděného odpadu
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ve městě a potrvá až do poloviny prosince letošního
roku. Součástí právě započaté kampaně je sběr takzvaných Kontíků – samolepek s obrázky jednotlivých barevných kontejnerů a následné ocenění jejich sběračů.
Obyvatelům vybraných měst jsme již začali rozdávat
letáky s informacemi o třídění odpadu a s hrací kartou
k nalepení nasbíraných samolepek. V týdenních intervalech se postupně rozdají další tři letáky, pokaždé
na jiné téma a s jinou samolepkou Kontíka. Pro získání zbylých dvou samolepek budou muset zájemci donést odpad na sběrný dvůr, prokázat své znalosti o třídění ve hře na webových stránkách www.trideni.cz
nebo vyplnit odpadový kvíz. Plně polepenou kartičku
pak stačí do 5. prosince vhodit do slosovací schránky
na radnici nebo ji zaslat na uvedenou adresu. Výherci
slosování pak získají dárky pro děti, sadu třídicích tašek
a šest set lidí z každého města dostane roční poplatek
za odpad zdarma.
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Třídit odpad se
v Třinci opět dařilo

V letošním roce Třinečany předběhli pouze obyvatelé Hradce nad Moravicí, za druhé místo získalo
město třicetitisícovou odměnu. Darovaná částka půjde na ochranu životního prostředí, především na rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu.

Zdroj: Bruntálský a Krnovský deník
Autor: (lmo)
Datum: 24. 11. 2014
Vyšlo také v: Frýdecko-Místecký a Třinecký deník;
Havířovský deník; Karvinský deník; Opavský
a Hlučínský deník; Novojičínský deník
Odkaz: http://www.bruntalsky.denik.cz/

Školáci nahlédli
do tajů třídění odpadu

Třinec – Mezi nejlepší „třídiče“ separovaných složek
komunálního odpadu v kraji patří obyvatelé Třince.
V soutěži O keramickou popelnici v kategorii měst nad
pět tisíc obyvatel se Třinec umístil na druhé příčce.
„Ocenění a poděkování patří především Třinečanům,
že se chovají tak odpovědně ke svému životnímu prostředí. Třídění je teď jednodušší i díky speciálním barevným taškám od společnosti EKO-KOM určeným pro
domácnosti, které jsou občanům k dispozici zdarma.
Motivací k třídění byla i celoměstská soutěžní kampaň Zelenomodrožlutá liga,“ podotkla starostka Věra
Palkovská. Barevné tašky jsou navíc stále k dostání.

Zdroj: Chebský deník
Datum: 18. 11. 2014
Odkaz: http://chebsky.denik.cz/
Dolní Žandov – Během pátečního dopoledne se v multifunkční učebně postupně vystřídali žáci od 1. do 7.
ročníku. Zástupkyně firmy EKO-KOM jim zopakovala
zásady třídění odpadů. Vysvětlila, jaký odpad se dá recyklovat a jestli se dá recyklovat i opakovaně. Díky
videoukázkám se žáci seznámili s třídicími linkami
na plasty, se znovu zpracováním některých recyklovaných materiálů a také s konkrétními výrobky z nich. Nakonec si sami formou soutěže vyzkoušeli roztřídit odpad – ne skutečný, jen namalovaný.
n
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Třídit odpady má možnost
99 % obyvatel České republiky
a 71% z nich své odpady aktivně třídí.
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Se m i n á ř e
Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na semináře, jejichž cílem je prohloubit znalosti obalového
zákona, vysvětlit činnost systému EKO‑KOM jako autorizované obalové společnosti a především poskytnout
informace týkající se správného vedení evidence obalů.
Místo

Datum a čas

Informace

Praha

13. ledna 2015, 9.00–13.00
kapacita 50 osob

Seminář se koná v salonku D,
Holiday Inn Prague Congress Centre
1. patro, Na Pankráci 15/1684, Praha 4
(stanice metra C – Vyšehrad)

Ústí
nad Labem

30. ledna 2015, 10.00–13.00
kapacita 70 osob

Seminář se koná v konferenčním sále AURUM
Clarion Congress Hotel
Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem

Brno

12. února 2015, 10.00–14.00
kapacita 40 osob

Seminář se koná v saloncích 1 + 2,
Holiday Inn Brno, Křížkovského 496/20, Brno

Liberec

20. února 2015, 10.00–13.00
kapacita 50 osob

Seminář se koná v učebně – 3. patro
iQLANDIA, Science Center Liberec
Nitranská 10, Liberec

Hradec
Králové

6. března 2015, 10.00–13.00
kapacita 70 osob

Seminář se koná v Jednacím sále
Kongresové centrum ALDIS
Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové

Praha

24. března 2015, 9.00–13.00
kapacita 50 osob

Seminář se koná v salonku D,
Holiday Inn Prague Congress Centre
1. patro, Na Pankráci 15/1684, Praha 4
(stanice metra C – Vyšehrad)

Otrokovice

16. dubna 2015, 13.00–16.00
kapacita 50 osob

Seminář se koná v salonku Riverside
OREA HOTEL ATRIUM, nám. 3. května 1877, Otrokovice

Ostrava

17. dubna 2015, 9.00–12.00
kapacita 80 osob

Seminář se koná v kongresovém sále A1
Seminární Centrum Akademie, Hrušovská 16, Ostrava

Brno

23. dubna 2015, 10.00–14.00
kapacita 40 osob

Seminář se koná v saloncích 1 + 2
Holiday Inn Brno, Křížkovského 496/20, Brno

V případě, že přijmete naše pozvání na seminář, prosíme Vás o potvrzení vaší účasti na e-mailové adrese
hribalova@ekokom.cz, případně na tel. čísle 729 848 444 (sl. Lenka Hříbalová), na kterém Vám budou
zodpovězeny podrobnější informace. Účast na semináři je zdarma.
Věříme, že návštěva tohoto semináře Vám bude přínosem a přispěje k objasnění mnoha sporných otázek
v oblasti nakládání s obaly a obalovými odpady.

n
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8 min

7 min

3 min

2 min

Za 2 minuty nestihnete ani v klidu sníst snídani, podívat se na večerníček nebo zazpívat celou Lady Karneval.
Víte ale, co stihnete? Dojít k nejbližšímu kontejneru na tříděný odpad! Teď vám k tomu stačí v průměru jen 2 minuty.

FAKTURACE, URGENCE PLATEB

ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU EKO-KOM
tel: +420 729 848 444, +420 261 176 256,
+420 729 848 445, +420 261 176 257

tel: +420 729 848 450
e-mail: pohledavky@ekokom.cz

e-mail: info@ekokom.cz

EKO-KOM, a. s., klientské oddělení
Na Pankráci 1685/17,
140 21 Praha 4, Česká republika
tel: +420 729 848 444–445,
+420 261 176 256
e-mail: info@ekokom.cz
www.ekokom.cz

EVIDENCE OBALŮ,
VÝKAZY O PRODUKCI OBALŮ
tel: +420 729 848 430
e-mail: evidence@ekokom.cz

POŽADAVKY NA OBALY
UVÁDĚNÉ NA TRH, ZNAČENÍ OBALŮ
tel: +420 729 848 460
e-mail: kolar@ekokom.cz

Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a. s.
EKO-KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4
zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444–445, + 420 261 176 256

