Zpravodaj ECČB říjen 2020
Webinář Budějovice – Buď eko více
Diskuze o dopravě a dalších udržitelných
tématech se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace přesunula z původně plánované
Horké vany do online prostoru. Pokud ve středu
14. října v 18 hodin kliknete na příslušný odkaz
na
https://www.budekovice.cz/workshop/,
můžete následující dvě hodiny prostřednictvím
chatu diskutovat na níže uvedená témata
s těmito hosty:
Témata a hosté

Organizátorem kurzu je Energy Centre České
Budějovice
ve
spolupráci
s
ČKAIT,
Českéstavby.cz a kurzycz.

Cena kurzu je 3 600,- Kč. Přihlásit se můžete
zde: https://eccb.info/produkty/kurz-penb/.



Filip Landa, architekt, šéfredaktor ERA21:
Udržitelné bydlení v Českých Budějovicích
 Norbert
Rainer,
Klimabündnins
OÖ:
Zkušenosti s carsharingem v Horním
Rakousku (bude tlumočeno)
 Ondřej Zenkl, dopravní inženýr, ZenklCB:
Udržitelnost v dopravě
 Martin Klíma, E.ON:
Otevřeně o elektromobilitě
 Anna Šlechtová, Rekola:
Role bikesharingu v organismu města
Více informací o webináři získáte na
https://www.budekovice.cz/.

Kurz Energetický specialista s oprávněním
ke zpracování PENB
Ve dnech 5. – 6.11. by měl v Domě techniky
v Českých Budějovicích proběhnout již 9. ročník
kurzu, který si klade za cíl připravit zájemce na
vykonání odborné zkoušky energetického
specialisty s oprávněním ke zpracování průkazů
energetické náročnosti budov. Výuka proběhne
pod vedením zkušeného lektora a odborníka z
praxe, Ing. Miroslava Urbana, Ph.D., který je mj.
zpracovatelem výpočetního nástroje NKN pro
hodnocení energetické náročnosti budov.
Během dvou dnů účastníci kurzu absolvují
celkem 17 hodin intenzivní výuky. Kurz je
akreditován jako vzdělávací program na
Ministerstvu vnitra ČR.

Seminář Projektování dřevostaveb od A do Z
Na 5.11. je rovněž plánovaný seminář, na jehož
programu budou témata:
 ucelený certifikovaný systém
pro projektování dřevostaveb,
 statika dřevostaveb,
 výrobní dokumentace
dřevostaveb.
Přednášejícími budou pracovníci firmy NEMA,
s.r.o. Olešnice - Ing. Tomáš Nemrava, Pavel
Kubák a Ing. Perhaš. Pokud to současná situace
dovolí, bude se seminář konat v aule Střední
průmyslové
školy
stavební
v Českých
Budějovicích. Seminář organizuje Český svaz
stavebních inženýrů. Pro členy ČSSI a ČKAIT
bude seminář bezplatný, ostatním účastníkům
bude vystavena faktura na 500,- Kč.
Zelené střechy na vlnách ČRO ČB
Rozhovor s Mgr. Čtveráčkem na aktuální téma
na vlnách Českého rozhlasu ČB proběhl sice již
5.10., ale pokud vás zajímá, jak se zelenou
střechou ušetřit výdaje za energie, ochladit
budovu a snížit odtok dešťové vody, zapátrejte
v archivu ČRO ČB a poslechněte si tento pořad
ze záznamu: https://1url.cz/TzZW8, nebo se
přijďte poradit k nám do ECČB.
Činnost ECČB je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

