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BIOKLIMATICKÁ OMÍTKA A STĚRKA
… abychom dýchali čistý vzduch bez alergenů, plísní a škodlivin
POUŽÍTÍ – prostory s vysokými nároky na čistotu vzduchu






nemocnice a zdravotnick á zařízení
restaurace, kuchyně, potravinářské podniky
historické budovy se smíšeným zdivem
školky, školy, posilovny , bazény, koupelny,…
domy s požadavky na zdravé bydlení

VÍCE INFO ZDE >
4. Best Practice za námi…jak jste známkovali přednášející?
V únoru 2015 proběhl v Brně a v Praze 4. ročník praktického semináře Best Practice. Na
semináři zaznělo rekordních 12 prezentací z úst 11 odborných přednášejících, kterým
naslouchalo v Praze 66 a v Brně dokonce 101 posluchačů, kteří se ve své praxi setkávají
s problematikou vlhkého zdiva.
V prezentacích zazněly zkušenosti z odvlhčování spodních staveb, navrhování hydroizolací
v praxi v rozporu s geologickým průzkumem, ze sanace roku – Národního domu v Karlových
Varech či informace o novém patentovaném materiálu - bioklimatické maltě a mnoha dalšího.
Všechny však měly společné to, že vycházely z konkrétních zkušeností z praxe přednášejících
a upozorňovaly tak na reálné problémy, se kterými se účastníci mohou při své práci setkávat.
Aby se nám podařilo sestavit pro další ročníky opět atraktivní program se zajímavými
přednáškami, nechali jsme posluchače ohodnotit jednotlivé přednášející a jejich témata
známkami jako ve škole. A jak to dopadlo? Na předních příčkách se umístili ing. Pavel
Šťastný, CSc. (REMMERS CZ) a Doc. Ing. Eva Burgetová, CSc. (ČVUT Praha). Hned za nimi
pak Luboš Nosek (Ecrypt SE) a ing. Zdeněk Štefek (SAREP a.s.). Ale i ostatní přednášející si
vedli minimálně chvalitebně! Přestože padla 6x známka 4 a 2x známka 5, tak nejhorší výsledný
průměr známek byl 2,08. Za to všem posluchačům i přednášejícím velmi děkujeme.

Kurzarbeit schválen Vládou ČR
Nová pravidla pro tzv. Kurzarbeit by měla být od letošního
roku podstatně jednodušší, než tomu bylo doposud.
Kurzarbeit = příspěvek v době částečné
nezaměstnanosti, který může být vyplácen v případech,
kdy zaměstnavatel z důvodů extrémních
ekonomických problémů nemůže po přechodnou
dobu zaměstnancům přidělovat práci. Zaměstnanci po
tuto dobu budou dostávat 70% své průměrné mzdy. A
20% z této částky bude hradit stát. Firmám toto řešení
umožní přečkat krizové období, aniž by riskovaly ztrátu
kvalifikovaných pracovníků. Stát zase ušetří na podporách
v nezaměstnanosti. Žádosti o tento příspěvek budou moci
firmy podávat na Úřad práce a ten je následně postoupí
k rozhodnutí vládě.

Každý účastník získal zdarma více než 100 stránkový sborník obsahující texty všech
přednášek. Pokud byste měli o sborník zájem, napište nám, je možné si ho zakoupit.
Velmi si vážíme zájmu, který o semináře Best Practice je, a pro příští ročník již víme, že
plánované prostory počítající s kapacitou max 50 posluchačů nám už opravdu nestačí.
Budeme to mít na paměti a nebudeme pak muset měnit lokalitu na poslední chvíli, jako tomu
bylo letos v Brně.  PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NA WEBU www.best-practice.cz.

Co se děje u nás – rozvíjíme se 
Jen výjimečné týmy dosahují výjimečných výsledků!
Věděli jste, že pocit radosti, štěstí a spokojenosti patří k nejméně
pochopeným motivátorům výkonnosti? A výzkumem bylo dokonce
prokázáno, že týmy, které mají vysokou hodnotu pozitivní
inteligence, dosahují o více než 30% lepších výsledků než
ostatní! A jak můžeme zlepšit hodnotu pozitivní inteligence
v pracovním kolektivu nebo i ve své rodině?
Možná vás překvapí, jak moc je důležitá pozitivní zpětná interakce
– tedy pochvala, uznání, projevený zájem atd. A že naopak
negativní emoce omezují naši mysl, a snižují tak naši výkonnost.
CELÝ ČLÁNEK NAJDETE ZDE!

V několika evropských zemích tento model fungoval již
během ekonomické krize v roce 2009. Doufejme však, že
ekonomická situace v ČR se bude vyvíjet tak, že tento
nástroj podpory zaměstnanosti nebudeme potřebovat.

Můžeme Vám pomoci? Napište nám!
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