
Vážení přátelé APOKS, 

 

ani v čase dovolených a prázdnin APOKS nezahálí. Připravujeme se na novou topnou sezónu a čas prázdnin se 

snažíme využít pro přípravu našich projektů pro zbytek roku a pro začátek roku příštího.  

 

Se vzrůstajícím rozsahem naší práce vzrůstá i potřeba vzájemné spolupráce s našimi členy. Pro potřeby APOKS 

jsme začali dávat dohromady skupinu oblastních koordinátorů, kteří mají za cíl v místě svého působení 

informovat o Komínové asociaci – APOKS, představovat její program, upozorňovat na nadcházející akce a 

nabízet školení, přednášky či výstavy, které APOKS pořádá, anebo se jich účastní. Koordinátor se dle svých 

možností účastní a je nápomocen při akcích APOKS ve svém rajonu. Pokud máte o tuto funkci zájem neváhejte 

nás kontaktovat a my vám poskytneme podrobnosti. 

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/  

Doporučujeme se do skupiny přidat. Víte o akci v okolí, které by se APOKS mohl zúčastnit? Měli byste zájem 

o diskuzi na nějaké konkrétní téma? Zajímá vás stanovisko k APOKS k některé problematice? Pokud byste jako 

členové APOKS měli zájem se do chodu asociace jakkoliv zapojit, měli nějaké připomínky či nápady, tak nás 

neváhejte kontaktovat. Právě tak má asociace fungovat a pouze s vámi a s vašimi reakcemi se můžeme ubírat 

tíženým směrem. 

Dovolujeme si Vás pozvat na pravidelné roční Členské zasedání (Valnou hromadu). Dne 6.8. 2019 (úterý) od 

15.00 se v sídle spolku na adrese Olivová 1412, 251 68 Kamenice - Olešovice, uskuteční Členské zasedání spolku 

Komínová asociace - APOKS, z.s. Toto zasedání je nevolební a je určeno všem členům se členstvím Člen a 

Sympatizují člen. 

Upozorňujeme na pokračující výzvu Kotlíkových dotací, která bude v Jihočeském, Jihomoravském, 

Pardubickém, Plzeňském, a Zlínském kraji, na Vysočině a v Praze vyhlášena v září. Více informací včetně 

informačního videa naleznete zde: https://www.kominy-komin.cz/kotlikove-dotace-2019/ věříme, že tyto 

informace budou užitečné pro Vás i vaše zákazníky. Pro zájemce o Kotlíkové dotace z Prahy a Středočeského 

kraje jsme k dispozici v našem poradenském centru v Kamenici u Prahy. 

Dovolujeme si Vás také pozvat na veletrh FOR ARCH, který se bude konat v Praze v Letňanech od 17. do 21.9. 

2019 a kde bude připraveno pro odbornou i laickou veřejnost naše poradenské centrum. Další výstavy máme 

naplánované i na příští rok, například již nyní víme, že se v příštím roce opět setkáme na stavebním veletrhu 

v Brně a na veletrhu FOR PASIV v Praze 

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

na všechna naše školení a přednášky.  

Opět 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 pro třetí ¼ letošního roku, včetně podrobností 

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

• APOKS bude opět se svým poradenským centrem na výstavě FOR ARCH 

https://www.facebook.com/groups/378540879425119/
https://www.kominy-komin.cz/kotlikove-dotace-2019/
https://www.kominy-komin.cz/diskuzni-pondeli/
https://www.kominy-komin.cz/pro-odborniky/skoleni-prednasky-clanky/
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/polozit-dotaz-pro-stredisko?ekis=4b7d0cf6fc4cf9014f289c4b365a597b
https://www.kominy-komin.cz/ekis/
https://www.kominy-komin.cz/kalendar-akci/
https://www.kominy-komin.cz/kalendar-akci/


• APOKS a ADMD zvou na 6. ročník akce Den otevřených dřevostaveb, který se bude konat v sobotu 5. 

10. 2019. V rámci akce Den otevřených dřevostaveb si mohou návštěvníci po celé České republice 

prohlédnout rozestavěné i dokončené dřevostavby a výrobní závody členů ADMD, kterými jsou 

stavební firmy sdružené v Asociaci dodavatelů montovaných domů. Tyto firmy splňují certifikaci 

zaručující kvalitu stavby.  

• Populárně naučný článek Komíny a požární bezpečnost z pohledu Nepálce  

• APOKS navázal spolupráci s hl. m. Prahou ohledně poradenství a propagace 3. vlny kotlíkových dotací 

• APOKS se zařadil mezi partnery pro bilaterální spolupráci v rámci Norských fondů  

• Podařilo se nám navázat diskuzi s Ostravskou neziskovou organizací Čisté nebe 

• Stanovisko předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu věcného záměru stavebního zákona 

• Podrobné informace o Kotlíkových dotacích včetně termínů kdy žádat, či výše podpory. 

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vaše názory a připomínky 

 

https://www.kominy-komin.cz/den-drevostaveb2019/
https://www.kominy-komin.cz/prispevky/kominy-nepal/
https://bf.sfzp.cz/partnership-database/
http://www.cistenebe.cz/
https://www.kominy-komin.cz/wp-content/uploads/2019/06/benesova_stanovisko_staveb_zakon_vecny_zamer.pdf?fbclid=IwAR0-xOfWYBAsDGGjbrKjSvlp-vrO8Sov73t9-_hyQdN71_r0rR1paroZhaU
https://www.kominy-komin.cz/kotlikove-dotace-2019/

