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Na pořízení recyklační linky abraziva lze 
využít dotace

Každoročně jsou navíc již od roku 2016 poskytovány 
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost (OP PIK) dotace v progra-
mu Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny, 
a to malým, středním i velkým podnikům.

Této dotace využila v rámci Výzvy III. i ELZA při 
pořízení recyklační technologie. Projekt s názvem 
Pořízení technologie pro recyklaci použitého abrazi-
va ve společnosti ELZA Předměřice, s.r.o. byl reali-
zován v době od 17. 11. 2017 do 24. 1. 2019, kdy byl 
zahájen ostrý provoz recyklační linky. Celkové způso-
bilé výdaje činily 11 199 tis. Kč a podpora ve výši 45% 
způsobilých výdajů byla 5 039,55 tis. Kč. 

Recyklační linka není náklad, ale investice 
pro dosažení úspor

Firma ELZA Předměřice, s.r.o. od roku 2019 zre-
cyklovala díky pořízené technologii 110 tun použi-
tého abrazivního materiálu, což jí přineslo úsporu 
ve výši cca 720 tis. Kč. Také se podařilo snížit čas-
ovou náročnost při manipulaci s materiálovými toky 
(odstraňování, přeprava druhotných surovin) a zvý-
šit šetrnost chování společnosti vzhledem k život-
nímu prostředí (dramatické snížení skládkovaných 
odpadů).

SOBOTA 9.5.

 6.00 Nad zimní krajinou    
  Poznejte krásu české zimní krajiny!  
 8.30 Super Wings I (33)
 8.45 Wolverine (2) 
 9.15 Super Wings I (34)
 9.30 Námořní vyšetřovací 
  služba III (23)    
  Americký krimiseriál (2005).
 10.25 Námořní vyšetřovací 
  služba III (24)    
  Americký krimiseriál (2005).
 11.30 Byl jednou jeden král  
  Česká fi lmová pohádka (1954). 
 13.15 Moby Dick (1/2)    
  Německo-rakouský dobrodružný fi lm
 15.15 Nikdy neříkej nikdy   
  Britský akční fi lm (1983). 
 18.05 Holky z lepší společnosti  
  Americká romantická komedie (2003).  
 20.00 Pravá blondýnka    
         Reese Witherspoonová je typická 
  blondýnka. Rozhodne se znovu získat 
  srdce svého milého, který jí dal košem. 
  Neváhá proto začít studovat na Harvardu
  jako on, jen s trochu odlišným   
  přístupem... Americká komedie (2001).  
 22.05 Útok žraloka    
         Kousek od Malibu došlo k zemětřesení, 
  což vyvolalo vlnu tsunami, která drtivě 
  udeřila na pobřeží. Skupinka plavčíků
   uvízla ve strážní věži a jejich životy 
  nyní ohrožují prehistoričtí žraloci... 
  Australsko-kanadský thriller (2009).  
 23.50 Tropická bouře    
  Americká komedie (2008). 
 1.50 Mechanik zabiják 2   
  Americký akční thriller (2016). 
 3.25 Nad zimní krajinou    
         Letecký výlet z pohodlí domova.   
  Poznejte krásu české zimní krajiny! 

 6.20 Wolverine (3)
 6.45 Jurský svět: 
  Utajená expozice (1) 
 7.15 M*A*S*H (131,132) 
  Americký válečný seriál (1972-1982).  
 8.15 Autosalon.tv    
 9.35 Tlouštíci       
 10.40 Tlouštíci EXTRA      
        Chcete znát největší mýty o dietách a 
  dozvědět se, jakých chyb se dopouštějí 
  věční dietáři? Máme pro vás konkrétní  
  návody na hubnutí, tipy, jak nakupovat, 
  jíst, cvičit, zlepšit vizáž, ba dokonce jak 
  myslet! 
 11.15 Máme rádi Česko 
  V roli kapitánů se opět proti sobě 
  postaví Jakub Prachař a Jan Dolanský.  
 12.55 Vraždy v Brokenwoodu I (4) 
  Novozélandský krimiseriál (2014). 
 15.05 Šíleně smutná princezna  
  Česká fi lmová pohádka (1968). 
 16.50 Anděl na horách  
  Česká fi lmová komedie (1955). 
 18.55 VELKÉ ZPRÁVY    
 19.40 Divošky    
 19.55 TOP STAR    
 20.15 TEMNÝ KRAJ (7)  
         Pekelníci 1/2
 21.35 Obecná škola        
        Do chlapecké třídy v poválečném školním
  roce nastupuje rázný učitel Igor Hnízdo,
  jehož pověst je opředena hrdinskými  
  činy...  Český fi lm (1991) 
 23.50 Ve jménu krále 3: 
  Síla medailonu
  Kanadský dobrodružný fi lm (2013).  
 1.30 V hlavě zločince  
  Britsko-americký thriller (2016). 
 3.20 Máme rádi Česko     
 4.45 Pohoda u krbu     
        Uklidňuje vás praskání dřeva v krbu?  
  Pak si neváhejte zapnout prima noční 
  pohodičku! 


