Zpravodaj ECČB duben 2019
Stavební veletrh a HOBBY
Paralelně s jarní prodejní výstavou Hobby se ve
dnech 8. – 12. května bude na výstavišti v Českých
Budějovicích konat první ročník Stavebního veletrhu
s podtitulem "Stavba od A do Z". V pavilonu T1 a na
přilehlých venkovních plochách zájemci najdou vše
pro dům od stavby po rekonstrukci. Bude připraven
bohatý doprovodný program v podobě odborných
přednášek a prezentací nových technologií.

Již poosmé tento kurz pořádá Energy Centre České
Budějovice, tentokrát ve dnech 16. a 17. května. Kurz
proběhne v Českých Budějovicích a jeho lektorem
bude Ing. Miroslav Urban, zpracovatel výpočetního
nástroje NKN pro hodnocení energetické náročnosti
budov. Kurz je akreditován jako vzdělávací program
na Ministerstvu vnitra ČR. Na kurz se můžete
přihlásit na e-mailové adrese kurzy@eccb.cz. Cena
kurzu je 3.600,- Kč včetně DPH. Program kurzu
naleznete na https://eccb.info/produkty/kurz-penb/,
případné dotazy vám rádi zodpovíme na tel. číslech
387 312 580 a 773 124 580.

Poradenský stánek ECČB naleznete na ploše před
pavilonem T1. Na stánku budou přítomni poradci:
středa

8.5.

Ing. Jiří Veselý

čtvrtek

9.5.

Ing. Zdeněk Krejčí

pátek

10.5.

Ondřej Pokorný, DiS.

sobota

11.5.

Ing. Josef Šťastný

neděle

12.5.

Ing. Jaroslav Winkler

Pokud vás zajímají dotační možnosti pro váš dům
(Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace), přijďte
v pátek v 10 hodin nebo v sobotu v 16 hodin do
pavilonu T1 a poslechněte si prezentaci odborného
poradce ECČB Ondřeje Pokorného, který rád
zodpoví i vaše případné dotazy. Vstup na výstaviště
bude hlavní a severní bránou. Vstupenka je na
Hobby i na Stavební akce společná.

Bambifest
Ve dnech 24. a 25. 5. se bude na výstavišti
v Českých Budějovicích konat přehlídka organizací
pracujících s dětmi a mládeží Bambifest, který již
tradičně pořádaná RADAMBUK - Rada dětí a
mládeže Jihočeského kraje z.s. ECČB bude na
Bambifestu prezentovat čistou mobilitu a zájemcům
opět
umožní
vyzkoušet
si
jízdu
na
elektrokoloběžkách a dalších drobných ekologických
dopravních prostředcích. Paralelně s Bambifestem
bude v prostorách výstaviště probíhat Den dětí
s Armádou ČR. Vstup na obě akce a bohatý
doprovodný program je zdarma.

Kurz PENB
Ti z vás, kteří se plánují přihlásit na zkoušku u
Ministerstva průmyslu a obchodu s cílem získat
oprávnění ke zpracování průkazů energetické
náročnosti budov, mají stále ještě možnost využít
volných míst a přihlásit se dvoudenní přípravný kurz.

V pátek se na vás budeme těšit od 8 do 18 hod. a
v sobotu od 9 do 17 hodin.

