
Vážení přátelé APOKS, 

 

doufáme že se Vám v hektickém podzimním čase daří zvládat Vaše pracovní i soukromé povinnosti. My se také 

snažíme vše ideálně skloubit, abyste to měli co nejjednodušší opět jsme pro Vás připravili shrnutí toho 

nejpodstatnějšího co se v uplynulých dvou měsících přihodilo.  

Vážíme si Vašeho zájmu o naše školení a opět vás zveme na naše pravidelné diskuzní pondělky a samozřejmě 

na všechna naše školení a přednášky.  

Připomínáme možnost online konzultací ohledně komínů a vytápění ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a 

obchodu, kdy můžete vy či vaši zákazníci zdarma konzultovat přes tento odkaz:  

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/polozit-dotaz-pro-stredisko?ekis=4b7d0cf6fc4cf9014f289c4b365a597b 

Více informací naleznete opět na našem webu https://www.kominy-komin.cz/ekis/. 

Níže si dovolujeme Vás upozornit na nejzajímavější aktuality.  

 

AKTUALITY: 

• Kalendář akcí APOKS: Aktuální kalendář akcí APOKS do konce letošního roku, včetně podrobností 

naleznete na webu https://www.kominy-komin.cz/kalendar-akci/ 

• Blog členů APOKS https://www.kominy-komin.cz/blog/ - zapojte se i vy 

• Jádro a uhlí jako udržitelné technologie. Země EU zlomily odpor Německa a Rakouska 

• Zájem o kotlíkové dotace i půjčky je mimořádný, MŽP na výměny kotlů posílá další téměř 2 miliardy 

korun. https://www.mzp.cz/cz/news_20191113_finance-kotlikove-dotace 

• Tichý vrah jménem emise dusí Evropu. Jinde zabíjí výfuky, Češi mají smrt ukrytou doma. 

• Člen APOKS Karel Černý v reportáži Česká televize o kontrolách kotlů. 

• Ředitel APOKS Walter Sodomka ml. členem expertní skupiny Klimatické změny na Praze 3. Jako 

takový se zúčastnil i panelové diskuze, kde se toto téma řešilo. Cílem expertní skupiny je navrhnou 

adaptační a mitigační opatření realizovatelná na území Prahy 3 a použitelná i pro další MČ či obce. 

• Zástupci APOKS budou s poradenským centrem přítomni na Večeru udržitelnosti, který proběhne 28. 

11. 2019 od 18 h na smíchovské náplavce (kobka 17) v Praze.  

Na akci budou stánky různých udržitelných iniciativ a další program – DIY workshop, diskuze, film. 

Tématem večera „Climate Change“.  

• APOKS se přihlásil na veletrh FOR PASIV 2020 a stavební veletrh BVV v Brně, kde nás budete moci opět 

navštívit v našem poradenském centru 

• Zveme Vás na Fórum dřevostavby, které se koná 28.-29. listopadu v hotelu Jezerka v Seči. 

 

Pro potřeby naší vzájemné spolupráce jsme také založili Facebookovou skupinu, která slouží pro interní 

komunikaci mezi APOKS a členy. Skupinu naleznete zde: 

https://www.facebook.com/groups/378540879425119/ 

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vaše názory a připomínky 
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