
 
 

    Zpravodaj ECČB říjen 2017
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dny energetického poradenství  

V průběhu října navštíví energetičtí poradci Energy 
Centre České Budějovice Ing. Josef Šťastný, Ing. Jiří 
Veselý a Ondřej Pokorný, DiS. čtyři jihočeská města 
a obce: Ledenice, Nové Hrady, Včelnou a Kaplici, 
kde se budou konat Dny energetického poradenství.  

 

 

 

 

 

 

 

Pokud plánujete novostavbu, rekonstrukci nebo 
zateplení nového domu, přemýšlíte o výměně kotle, 
instalaci solárních kolektorů či tepelného čerpadla 
nebo zvažujete využití aktuálních dotací, pak je tato 
akce určena přímo pro vás. Přijďte se zeptat 
odborníků na možnost využití kotlíkové dotace a 
Nové zelené úsporám, přineste s sebou podklady a 
požádejte o bezplatnou individuální konzultaci. 
Objednat si můžete i měření úniků tepla termovizní 
kamerou, které se bude provádět, jakmile klesnou 
venkovní teploty pod bod mrazu. Dny energetického 
poradenství budou probíhat vždy od 18 hodin a těšit 
se na vás budeme:  

12. 10. v divadelním sále v Ledenicích 

17. 10. v Kulturně-spolkovém domě v N. Hradech                         

19. 10. v zasedací místnosti OÚ Včelná 

25. 10. v zasedací místnosti zastupitelstva MÚ Kaplice 

 

Den energetického poradenství rádi zrealizujeme i ve 
vašem městě/vaší obci. V případě zájmu kontaktujte 
Mgr. Bohuslava Čtveráčka na tel. čísle 387 312 580 
nebo e-mailem na bohuslav@eccb.cz. Kontaktovat 
nás můžete rovněž prostřednictvím bezplatného tel. 
záznamníku na telefonním čísle 800 38 38 38.

 

Den otevřených dveří v ECČB v rámci Týdne 
vzdělávání dospělých 

Týden vzdělávání dospělých, který 
probíhá od 16. do 22. října, se Energy 
Centre České Budějovice rozhodlo 
podpořit ve středu 18. října Dnem 
otevřených dveří. Po celý den (8 – 17 
hod.) vám v našem poradenském 
středisku na náměstí Přemysla Otakara II. 87/25 
budou k dispozici odborní poradci ECČB, za kterými 
můžete přijít na konzultaci bez předchozího 
objednání. Pozveme vás na kávu a zákusek a rádi 
vám podáme informace o možnostech využití dalšího 
vzdělávání s Energy Centre České Budějovice. Více 
informací o Týdnu vzdělávání dospělých získáte zde. 
 
Seminář v Poradenském centru E.ON 

Ve středu 18. října proběhne od 16 hodin další 
seminář v Poradenském centru E.ON v Českých 
Budějovicích. Tématem budou aktuální kotlíkové 
dotace. Dozvíte se, v jakých případech je můžete 
využít a jak o ně žádat. Organizátorem semináře je 
společnost E.ON ve spolupráci s Energy Centre 
České Budějovice. Akce je bezplatná. 
 
 
 
 
Seminář Veřejné budovy v pasivním 
energetickém standardu – jak využít příležitosti  

Sdružení Calla pořádá v pondělí 23. října od 10:00 
do 15:40 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu 
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích seminář, 
na kterém se budou přednášející zabývat tématy: 

 Pasivní energetický standard – požadavky 
předpisů, benefity pro veřejnou správu, možnosti 
finanční podpory pro veřejné budovy 

 Proč a jak na pasivní veřejné budovy na cestě 
k nezávislosti? Příklady projektů z ČR 

 Jak vysoutěžit kvalitní energeticky úsporné domy 
– praktické zkušenosti a představení konkrétních 
projektů 

 Příklady veřejných budov v pasivním standardu ze 
zahraničí 

Pokud máte zájem o účast na tomto semináři, 
zaregistrujte se jedním z těchto způsobů: 
e-mailem na romana.panska@calla.cz, telefonicky na 
384 971 930, 602 282 399 nebo osobně na adrese 
Calla, Fráni Šrámka 65, Ćeské Budějovice. Na akci 
není vybíráno vložné. 
 
 
 

Aktuální informace o akcích naleznete na tel. čísle 387 312 580  a na našich stránkách  

 Energy Centre České Budějovice 
Nám. Př. Otakara II. 87/25 
370 01 České Budějovice 

www.eccb.cz; eccb@eccb.cz 

http://www.aivd.cz/cz/tydny-vzdelavani-dospelych/
mailto:romana.panska@calla.cz
http://www.eccb.cz/
mailto:eccb@eccb.cz

