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zprávy

Semináře a školení agentury UNIT

44. aktiv revizních techniků elektrických 
zařízení

Termín:.29..až.30..ledna.2008
Místo:. přednáškový. sál.Vysoké. školy. eko-
nomické,.Praha.4

Témata:
o	Pravidla.pro.elektrotechniku.–.nové.a.při-

pravované.normy.v.této.oblasti.a.proble-
matika.rušení.norem,

o	Rizika.při.provozu.elektrických.zařízení,.
vazba.na.současnou.legislativu,

o	Praktické. příklady. a. ukázky. uplatnění.
nového. souboru. norem.ČSN.EN.62305.
Ochrana.před.bleskem,

o	Revize.a.zpracování.revizní.zprávy.podle.
nové.ČSN.33.2000-6,

o	Současná.legislativa.v.praxi,
o	Legislativa. pro. revizní. techniky,. zkouš-

ky. a. přezkoušení,. revize. ručního. nářadí.
a.elektrických.spotřebičů,

o	Problematika. rozváděčů. při.montážích.
a. opravách. elektrických. zařízení,. nutné.
doklady,.dokumentace,.zásadní.chyby,

o	Problematika.pracovních.strojů.v.pohledu.
nových.norem.a.předpisů.

Kurz radiační ochrany

pro.získání.zvláštní.odborné.způsobilosti.pro.
zdravotnické.radiologické.a.průmyslové.apli-
kace.zdrojů.záření.a.pro.poskytování.služeb.
v.kontrolovaných.pásmech.jaderných.elekt-
ráren.a.pracovišť.s.otevřenými.zářiči..Kurz.je.
určen.i.pro.lékaře.v.oboru.radiodiagnostika.
při.přípravě.na.první.atestaci.

Předběžný termín:.březen.či.duben.2008
Místo:.DK.Dukla.Pardubice

Přednášející:
Ing..Jiří.Filip.(TÜV.NORD.Czech.s..r..o.)
RNDr..Zdeněk.Rozlívka.(Státní.úřad.pro.ja-
dernou.bezpečnost.Praha)
MUDr..Hana.Žárská.(SÚJB,.Regionální.cen-
trum.Ústí.nad.Labem)
Bc..Jaroslav.Storm.(Fakultní.nemocnice.Hra-
dec.Králové,.Radiologická.klinika)

Firma UNIT Pardubice přeje všem účastní-
kům jejích seminářů a školení i čtenářům ča-
sopisu Elektro pohodové prožití vánočních 
svátků a šťastný nový rok

Další.informace.lze.nalézt.na.adrese:
UNIT spol. s r. o.,
Gorkého 2573, 530 02 Pardubice
tel.: 466 304 952, tel./fax: 466 303 032
Blanka Tomíšková, tel.: 602 337 780e-
mail: unit@unit.cz, http://www.unit.cz/

Termín:.24..až.26..ledna.2008
Místo:.Výstavišti.Holešovice,.Praha

Občanské.sdružení.Energy.Consulting.České.
Budějovice.i.letos.pořádá.při.výstavě.Prago-
building.doprovodnou.konferenci.CEEERES.
´08. (Středoevropská. konference. o.energe-
tické.hospodárnosti.a.obnovitelných.zdrojích.
energie)..Konference.bude.rozdělena.do.šesti.
bloků.po.třech.hodinách.a.její.obsah.je.kom-
plexně.zaměřen.na.problematiku.panelových.
domů,.úspor.energií.a.na.obnovitelné.zdroje..

Konference CEEERES '0�
Program.jednotlivých.bloků.bude.sestavovat.
odborná.rada.a.každý.blok.bude.řídit.odbor-
ný.garant..Uvedená.akce.je.určena.jak.odbor-
níkům,. tak. správcovským.firmám,.bytovým.
družstvům,.společenstvím.vlastníků.jednotek.
(zkrátka.všem,.kteří.mají.co.do.činění.s.pane-
lovými.domy).a.všem,.již.se.zajímají.o.úspory.
energií.a.obnovitelné.zdroje..Účastníci,.kteří.
se.přihlásí.na.stránkách.www.e-c.cz.nejpozději.
čtrnáct.dní.před.konáním.konference.a.nebude-
li.již.překročena.kapacita.přednáškového.sálu,.
dostanou.vstupenku.zdarma.

Témata:
o	Okna,.dveře,.kování.
o	Nové.energetické.zákony.
o	Vady.při.zateplování.
o	Financování.
o	Státní.dotace.
o	Obnovitelné.zdroje.energie.

Podrobnější. informace. je.možné. nalézt. na.
adrese:
www.e-c.cz

Vzdělávací.agentura.PropagTeam.připra-
vila.nabídku.seminářů.na.objednávku,.u.nichž.
si.zákazník.sám.určí.kdy.a.kde.se.budou.ko-
nat..Jedná.se.o.tyto.semináře:

Nařízení vlády č. 406/04 Sb. a zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
prostředí s nebezpečím výbuchu

Semináře PropagTeam Trutnov
Čtyřhodinová.vizuální.prezentace.datapro-

jektorem.s.ukázkou.kontrolních.listů.zpětným.
projektorem.a.komentářem.

Nová ČSN EN 50110-1ed.2, aneb než 
zapomenete na starou ČSN 34 3100

Pětihodinová. vizuální. prezentace. data-
projektorem.

PNE 33 0000-6 Obsluha a práce na elek-
trických zařízeních pro výrobu, přenos a 
distribuci elektrické energie srovnáním 
s ČSN 34 3100

Čtyřhodinová. vizuální. prezentace. data-
projektorem.

Vzdělávací agentura L. P. Elektro

Vzdělávací.agentura.L..P..Elektro.přeje.všem.
svým.zákazníkům,.revizním.technikům,.pro-
jektantům,.i.všem.čtenářům.časopisu.Elektro.
příjemně.strávené.vánoční.svátky.a.těší.se.na.
další.spolupráci.v.příštím.roce.

Bližší. informace.včetně.přihlášek.naleznou.
zájemci.na.adrese:.
L. P. Elektro s. r. o., 
Novoměstská 1a, 621 00 Brno
Lenka Přikrylová mobil: 608 983 830

Eva Doležalová mobil: 775 933 890
Kateřina Hrušková mobil: 732 866 875
tel.: 545 234 002–3, fax: 545 234 004
e-mail: seminare@lpelektro.cz
http: www.lpelektro.cz




