
Vážení přátelé APOKS, 

 

těší nás, že jste nám zachovali přízeň i pro rok 2020 a těšíme na naší spolupráci. S mnoha z vás jsme začátkem 

roku potkali na stavebních veletrzích (Praha, Brno), přednáškách, či našich školeních. A s těmi, co jsme se 

doposud nepotkali se určitě uvidíme na následujících akcích. 

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

na všechna naše školení a přednášky.  

Sledujte Kalendář akcí APOKS: Aktuální kalendář akcí APOKS, včetně podrobností naleznete na webu 

https://www.kominy-komin.cz/kalendar-akci/ 

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: 

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

• APOKS se opět s poradenským centrem zúčastnil stavebních veletrhů v Praze a v Brně  

• Zveme vás na seminář OK Praha – Komíny pro ČKAIT, místo konání: Dům ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2, 

Datum konání: 12.3.2020, Čas konání: 14:00 – 18:00 hod 

• Zveme Vás na konferenci Českého plynárenského svazu GAS 2020. Přijďte si poslechnou zajímavé 

přednášky, mezi kterými zazní i ta naše na téma: Návrh, realizace a provoz odtahů spalin 

kondenzačních kotlů a rizika provozu kotlů s přerušovačem tahu Ing. Waltr Sodomka – MESSY s.r.o. 

• Zástupci APOKS navázali spolupráci s norskou organizací Norsk Energi, v rámci Norských fondů 

• Úspěšná spolupráce APOKS a APTI při celostátním setkání revizních techniků v Kutné Hoře  

• Energetická statistika Uhlí v České republice 

• Kontrola kotlů po 1.1. 2020 – blog našeho člena Karla Černého 

• Nový rok s ekologickými úsporami. Domácnosti mohou žádat o čtyři typy dotací 

• Zpřístupněna Databáze odborně způsobilých osob, která má sloužit hlavně provozovatelům 

spalovacích stacionárních zdrojů, kteří potřebují vyhledat odborně vyškoleného technika pro kontrolu 

stavu svého spalovacího zdroje – většinou kotle na pevná paliva. 

 

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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