
Dotazy vám rádi zodpovíme od pondělí do čtvrtka od 8 do 17 a v pátek od 8 do 12 hodin  

na tel. č. 387 312 580, 773 124 580 nebo na adrese  

Energy Centre České Budějovice,  

Nám. Př. Otakara II. 87/25  

370 01  České Budějovice  

www.eccb.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Zpravodaj ECČB červenec srpen 2022 

Hlasování Adapterra Awards 2022 

 

V druhém ročníku Přeshraniční Adapterra 

Awards, pořádané v rámci projektu 

ADAPTRegion AT-CZ, která hledá inspirativní 

projekty adaptace na změnu klimatu 

v příhraničním regionu, postoupily nejlépe 

hodnocené projekty z České republiky a 

Rakouska do online hlasování. Své favority 

můžete podpořit do 15. října 2022 na 

https://www.adapterraawards.eu/hlasovani.  

Hlasováním můžete podpořit i projekty 

z Jihočeského kraje např. revitalizaci 

Borkovických blat - revitalizované rašeliniště, 

které dostalo znovu šanci na svou existenci. 

Historicky těžce poškozené, vytěžené rašeliniště 

se dočkalo komplexní obnovy 

https://www.adapterraawards.eu/cs/Revitalizace

-Borkovickych-blat  

 

 

Opatření ke snížení spotřeby energie 

Stávající energetická situace nutí a ještě bude 

nutit spotřebitele energií ke snižování spotřeby 

jak el. energie i zemního plynu. Podle dostupných 

údajů spotřebují domácnosti na vytápění zhruba 

60 % celkové spotřeby energie. 

Jsou uveřejňována různá doporučená opatření, 

jak spotřebu energie snížit a to jak ve sdělovacích 

prostředcích tak prostřednictvím Energetických 

konzultačních a informačních středisek (EKIS). 

Doporučená opatření zahrnují jak opatření s 

nízkými nároky na vynaložené finanční 

prostředky, tak opatření finančně náročnější. 

Seznam doporučení si můžete přečíst zde: 

https://1url.cz/Qrq5O. 

Technické dotazy ohledně úspor, spotřeby nebo 

volby vhodného kotle a systému vytápění můžete 

směřovat na ECČB, poradci ECČB jsou 

připraveni vám zodpovědět vaše dotazy 

bezplatně a nekomerčně. 

Beseda ve Vidově 

Energy Centre České Budějovice ve spolupráci 

s Krajskou sítí environmentálních center Krasec, 

z.s. pořádá přednášku na téma Úsporné a 

ekologické vytápění: rady, tipy, dotace. 

 

Beseda se bude konat ve středu 14. září 2022 od 

17:00 v Hospůdce na návsi ve Vidově.  

http://www.eccb.cz/
https://www.adapterraawards.eu/hlasovani
https://www.adapterraawards.eu/cs/Revitalizace-Borkovickych-blat
https://www.adapterraawards.eu/cs/Revitalizace-Borkovickych-blat
https://1url.cz/Qrq5O


2022

aneb Sportem do školního roku

Co je na programu?

1. 9. 2022

Dětský sportovní denve čtvrtek 1. září 2022 od 10:00 do 16:00 hodinna náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích

Fotbal

Sportovní 
lezení

Moderní gymnastika

Hokej
Basketbal

Bojové sporty
Florbal

Rugby

Volejbal

Baseball

Hlavní partner akce:

Partneři:

a další překvapení :-)

Soutěže o ceny

Zdravé stravování

Fyzioterapie, masáže a ukázky 

sportovního tejpování,

Prezentace DPMČB

snadná a čistší doprava 

Twirling  
a mažoretky

Opět s vámi!

1. 9. 2022



Program akce

10:00 – 10:05 Oficiální zahájení za účasti zástupců  
 Statutárního města České Budějovice

10:05 – 11:00 Pohyb na stanovištích jednotlivých sportů, dětské soutěže

11:00 – 11:05 Bubenická show

11:05 – 12:00 Pohyb na stanovištích jednotlivých sportů, dětské soutěže,   
 poradna zdravé výživy a stravování mladých sportovců

12:00 – 12:05 Taneční vystoupení

12:05 – 13:00 Pohyb na stanovištích jednotlivých sportů, dětské soutěže

13:00 – 13:05 Překvapení

13:05 – 14:00 Pohyb na stanovištích jednotlivých sportů, dětské soutěže,   
 ukázky fyzioterapie a tejpování

14:00 – 15:00 Společná hra dětí s profesionálními volejbalisty  
 VK Jihostroj ČB, fotbalisty SK Dynamo ČB a hokejisty   
 HC Motor ČB na stanovištích těchto sportů, následovaná   
 jejich společnou autogramiádou

15:00 – 15:15 Vystoupení mažoretek 

15:15 – 15:55 Pohyb na stanovištích jednotlivých sportů,  
 závěrečné dětské soutěže

15:55 – 16:00 Oficiální zakončení akce

Akce se koná pod záštitou primátora Statutárního města České Budějovice.

Přidejte se k nám – soutěžíme a sportujeme 
všichni společně!

Sportovní partneři:


