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Poradci ECČB v Café Deník 

Na další setkání s odborným poradcem ECČB se 
v Café Deník můžete těšit v úterý 10. srpna. V 15 
hodin sem tentokrát přijde Ondřej Pokorný, a to se 
zcela aktuálními informacemi o kotlíkových 
dotacích. Dle jeho názoru není příprava žádosti a 
povinných příloh nikterak složitá a zvládne ji téměř 
každý. K vyplněné žádosti stačí pár fotografií 
stávajícího kotle, doklad o kontrole technického stavu 
kotle a případně souhlas spoluvlastníků domu, pokud 
je jich více. Pak už stačí jen žádost vyplnit a 23. 9. 
2019 ji odeslat přes webové rozhraní Jihočeského 
kraje. Největší neznámou bude, kdy dojde k vyčer-
pání alokovaných prostředků. Dle zkušeností z jiných 
krajů mohou být vyčerpány během pár minut. 

Přijďte se zeptat, kolik vám stát může přispět, na jaké 
druhy kotlů se dotace vztahuje a jak uspět se 
žádostí. Vstupné na hřiště Bosonoha, v jehož 
areálu se Café Deník nachází (objekt vedle Kavárny 
Lanna, Jiráskovo nábř. 45), je pro účastníky 
zdarma. Pokud vám termín nevyhovuje, přijďte se 
poradit do ECČB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den čisté mobility v Č. Budějovicích 

Ve čtvrtek 20. 9. proběhne již počtvrté na náplavce 
u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích od 9 do 
18 hodin akce nazvaná Den čisté mobility. 
Dopolední program bude určen primárně školním 
kolektivům, odpolední široké veřejnosti. 
V průběhu celého dne se můžete přijít zeptat 
poskytovatelů carsharingu, jak tato služba funguje, s 
BESIPEM a Městskou policií si ověřit svoje znalosti z 
oblasti bezpečnosti provozu, nechat zkontrolovat svůj 
zrak kvalifikovanými optometristy, s Českým 
červeným křížem a Vodní záchrannou službou si 
osvojit dovednosti, které mohou zachránit život a 
s Elektrowinem zjistit, zda správně recyklujete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro děti budou připraveny hry a soutěže, pro 
dospělé bezplatné testovací jízdy v Tesle. 
Odpolední program obohatí kuriózní jízdní kola 
hornorakouského Radl-Salonu a své fanoušky svou 
přítomností potěší youtuber Martin Carev 
(autogramiáda od 15:30 hod.), v 16 hodin na 
nenáročnou cyklojízdu a za příznivého počasí v 17 
hodin k bleskové soutěži o let balónem. Ten, kdo 
vyhraje, hned odletí!  

BEZPLATNÝ autobusový zájezd na Den 
mobility v hornorakouském Welsu 21.9.2019 

Pojeďte se s námi inspirovat k našim sousedům, 
vyzkoušet ekologické dopravní prostředky, projít se 
malebným centrem města a nasbírat nové zážitky! 
Až si ve Welsu na Dni mobility prohlédnete vše, co 
vás zajímá, můžete vystoupat na nedalekou 
rozhlednu, nahlédnout do městské ZOO nebo 
navštívit science centre Welios, ve kterém je 
umístěno 150 interaktivních exponátů na téma 
obnovitelné zdroje energie (děti do 6 let vstup 
zdarma).  

 

 

 

 

 

Výlet je vhodný pro celou rodinu, cesta 
autobusem z Č. Budějovic trvá necelé dvě hodiny a 
kromě svačiny a cestovního pojištění se nemusíte 
o nic starat. Odjezd autobusu bude v 8:00 hod. od 
Železniční polikliniky v Nádražní ulici v Č. 
Budějovicích, po domluvě lze nastoupit i u čerpací 
stanice MOL na Dlouhé louce, v Kaplici nebo na 
hranicích (Dolní Dvořiště). Návrat je plánovaný 
kolem 18. hod.. Kapacita zájezdu je omezena 
počtem míst v autobusu. Přihlásit se můžete mailem 
na isabela@eccb.cz.  

Den čisté mobility a zájezd na Den mobility ve Welsu pořádáme 
v rámci projektu Udržitelná mobilita pro všechny – v JČK a v 
Horním Rakousku, KPF – 01 – 178, financovaného Fondem 
malých projektů a Dotačním programem města Č. Budějovice. 
Projekt je realizován ve spolupráci s Klimabündnis OÖ. 

Obě akce jsou bezplatné a všichni jsou srdečně zváni!  

 

 

Kurz Energetický specialista s oprávněním 
ke zpracování „PENB“ 
Pokud plánujete absolvovat zkoušky u MPO a stát 
se energetickým specialistou, nabízíme vám ve 
dnech 3. a 4. října 2019 možnost se na ně spolu 
s námi během intenzivního dvoudenního kurzu 
dobře připravit. Cena kurzu je 3600,- Kč. Přihlásit se 
můžete zde. 
 
 
 

https://eccb.info/produkty/kurz-penb/

