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Zpravodaj ECČB říjen 2022 

Konference „Rekonstrukce a 

provoz bytových domů“ 

Zveme vás na konferenci, která nabídne aktuální 

informace i panelové diskuse pro správce domů, 

zástupce bytových družstev a SVJ, projektanty, 

energetické specialisty a další odborníky. V pro-

gramu konference Rekonstrukce a provoz byto-

vých domů 2022 se promítá letošní motto: „Ceny a 

změny na energetickém trhu zvyšují požadavky na 

úspory.“ Pokud Vás tato témata zajímají, můžete 

se rovnou přihlásit.  

Kdy a kde: úterý 1. listopadu / Masarykova kolej 

ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice 

Konference je při-

hlášena do projektu 

celoživotního vzdě-

lávání ČKAIT, ČKA 

a ENEX.  Vstupte do 

světa, kde se v do-

mech šetří, dobře 

bydlí a vše je podle 

platných požadavků. Podívejte se na kompletní 

program. 

Přednáška EKODOMY od A do Z 
Ve středu 9. listopadu se v Centru osobního 
rozvoje Měsíčnice v Rudolfově u Českých Bu-
dějovic uskuteční přednáška týkající se úspory 
energií, vody, surovin i potravin v bytech, domech 
a zahradách.  

 

Akce je určena pro všechny zájemce o problema-
tiku, více informací a možnost přihlášení zde. 

Zelené otazníky - "Jak na úsporné 

a ekologické vytápění?" 

Máte obavy z aktuální situace na trhu s energi-

emi? Rozhodujete se, čím topit a jak se připravit 

na zimu? Vyplatí se alternativní systémy jako fo-

tovoltaika nebo tepelné čerpadlo? Jaké jsou mož-

nosti dotací? Na tato a další témata pohovoří spe-

cialisté z Energy Centre České Budějovice 

Ing. Josef Šťastný a Ondřej Pokorný, DiS. Po 

přednášce bude prostor na konkrétní dotazy a 

konzultace. 

Kde: Společenský sál ŠK, Strakonice 

Kdy: Středa 16. listopadu, 18:00 hod. 

Více informací naleznete na odkazu zde. 

http://www.eccb.cz/
https://konference.tzb-info.cz/cz/rekonstrukce-a-provoz-bytovych-domu
https://konference.tzb-info.cz/cz/rekonstrukce-a-provoz-bytovych-domu
https://bd2022.tzb-info.cz/cz/prihlaseni-na-konferenci
https://konference.tzb-info.cz/cz/pbd-program
https://konference.tzb-info.cz/cz/pbd-program
https://www.architerika.cz/inpage/interierovy-poradce/
https://www.knih-st.cz/udalost/zelene-otazniky-jak-na-usporne-ekologicke-vytapeni
https://bd2022.tzb-info.cz/cz/prihlaseni-na-konferenci
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Projekt FOKUS FOTOVOLTAIKA 

úspěšně finišuje 

Od začátku března do konce října probíhal pod 

taktovkou Energy Centre České Budějovice, 

z.s. (ECČB) v jižních Čechách a Horním Ra-

kousku projekt FOKUS FOTOVOLTAIKA – přes-

hraniční interaktivní hra a soutěž. 

Projekt byl velmi úspěšný, celkem proběhlo v Ra-

kousku pět workshopů, kterých se v úhrnu zú-

častnilo 223 dětí z pěti rakouských a pěti českých 

školních tříd, přičemž hlavním tématem byla foto-

voltaika, téma vysoce aktuální nejen v obou pří-

hraničních regionech.  

V případě zájmu jihočeských škol o přednášky, 

workshopy a exkurze do Horního Rakouska je 

možné kontaktovat ECČB. 

 

Přeshraniční inspirační kurz pro 

zástupce měst a obcí 

Připravujete ve své obci nové investiční projekty 

a přemýšlíte, jaká adaptační opatření je vhodné 

realizovat? Jak čelit dopadům změny klimatu a 

jejím různým projevům – horko, sucho, přívalové 

deště atd.? Jak vytvořit příjemná a dobře obyva-

telná místa v obci i během horkých dní? Jak za-

pojit do adaptace místní obyvatele a další organi-

zace? Pokud ano, srdečně vás zveme na náš 

kurz! 

Kdy:  31. října 

Kde:  Hluboká nad Vltavou, Ohrada 17 

Více informací a přihlášku naleznete zde.  

 

Beseda s občany ve Velešíně 

Pro bytová družstva, sdružení vlastníků bytových 

jednotek, vlastníky rodinných domů ale i širokou 

veřejnost je určena beseda na téma úspor ener-

gie ve Velešíně. 

Účastníci besedy budou informováni o technic-

kých alternativách k  současným zdrojům vytá-

pění a dodávek el. energie, získají doporučení 

ohledně dodavatelů a též obdrží informace o do-

tačních možnostech k výše uvedenému. 

Na základě aktivit Místní akční skupiny Pomalší 

budou přítomni i pracovníci Úřadu práce, kteří na-

stíní možnosti ohledně žádostí o různé formy so-

ciální podpory. 

Kdy: 7. listopadu, od 17:30 hod. 

Kde:  zasedací místnost kina, Velešín 

 

http://www.eccb.cz/
https://eccb.info/kontakt/
https://eccb.info/adaptregion-at-cz/inspiracni-kurz-pro-zastupce-mest-a-obci/

