lidé a elektro

12. celostátní setkání
elektrotechniků v Brně
Velkému zájmu odborné elektrotechnické.
veřejnosti se těší akce s celorepublikovým působením. Mezi ně patří mj. také celostátní setkání elektrotechniků. To letošní, v pořadí
již dvanácté setkání se konalo 7. až 8. února.
v Brně, v kongresovém sálu Střední školy infor-

V jakém znamení jste narozen. Myslíte,
že nějakým způsobem ovlivnilo váš život?
Patřím mezi Ryby, ale ani netuším, jaké
vlastnosti jsou pro toto znamení typické. Prostě nevěřím na horoskopy. Nicméně velmi
silně vnímám to, že „lidé jsou různé“. Jinak
přemýšlí, jinak jednají, mají jiné priority. A to
i lidé s naprosto stejným datem narození.

Obr. 3. Soutěž v bowlingu

Obr. 1. Soustředění elektrotechnici v přednáškovém sále
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tím (tj. 7. února) osobně zúčastnili jednání,
které bylo iniciováno Elektrotechnickým svazem českým (ESČ) a Elektrotechnickou sekcí Hospodářské komory ČR. Náplní tohoto
jednání byly otázky, které se přímo bytostně

Je vedle elektrotechniky ještě nějaký
jiný obor nebo oblast zájmu, ke kterým
máte bližší vztah?
Například u elektrotechniky již od dětství vnímám i její estetický rozměr – třeba
perfektně řemeslně provedené elektroinstalace a rozváděče mého otce. Nebo nyní design jističů, které jsme v OEZ úspěšně vyvinuli a vyrábíme.
Velmi rád cestuji a zajímá mě také historie, architektura, krásy přírody. Už čtyřicet
let se aktivně věnuji fotografování.
Co konkrétně nebo jakou literaturu
právě čtete?
Podle nálady čtu historické romány, stejně jako humoristické knihy nebo cestopisy.
Mezi čtením odborných publikací a časopisů si však na ně těžko nacházím čas.
Hrajete na nějaký hudební nástroj?
Na základní škole jsem se učil na kytaru. Dnes už neumím zahrát nic, ani tu kytaru nemám. Rád si však zazpívám, zejména moravské písničky. A přátelé říkají, že
to není špatné.

Obr. 2. Uvolněná atmosféra při diskusích
o přestávce (vpravo Ing. Csirik)

matiky a spojů v Čichnově ulici. To, že byl o tuto
akci mimořádný zájem, bylo patrné již z pouhého pohledu do zaplněného přednáškového sálu.
Přednášky byly přímo „nabity“ informacemi a mnohdy bylo velmi těžké i pro zkušeného odborného garanta, Ing. Csirika z ČNI,
udržet harmonogram přednášek ve vymezených časech. Velmi živé diskuse vedli elektrotechnici také o přestávkách jak s přednášejícími, tak mezi sebou.
Po tomto přednáškovém maratonu, který
trval více než šest hodin čistého času, čekala
účastníky semináře společná večeře spojená
s turnajem v bowlingu o ceny, které věnovali sponzoři akce. Společně strávený večer se
smysluplnou zábavou tak ukončil první den
dvoudenního semináře.
Druhý den přednášek začal překvapivě
a mimo plán zcela čerstvou informací, kterou slovem i obrazem prezentovali přítomným elektrotechnikům zástupci médií Ing. Jiří
Kohutka, šéfredaktor časopisu Elektro, a pan
Miroslav Minařík, provozovatel elektrotechnického portálu Elektrika.cz. Ti se den před-
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Obr. 4. Jednatelka agentury L. P. Elektro paní
Lenka Parýzková vyhlašuje vítěze soutěže

dotýkají především revizních techniků elektrických zařízení – vyhrazená technická zařízení, revize elektrických instalací nn (ČSN
33 2000-6), revize a kontroly elektrického
ručního nářadí (ČSN 33 1600), revize a kontroly elektrických spotřebičů (ČSN 33 1610)
aj. (podrobnější informace o tomto jednání
jsou uvedeny v tomto čísle na straně 14).
Tato akce, kterou organizovala vzdělávací
agentura L. P. Elektro, byla velmi dobře připravena a vyznačovala se kolegiální atmosférou s vysokou odbornou úrovní přednášejících i posluchačů.
(Kl)

Ke kterému sportu máte nejbližší vztah?
Určitě k cykloturistice a k poznávání nových míst, zejména naší krásné země. V zimě rád, ačkoliv ne moc často, lyžuji. Na
běžkách i na sjezdovkách. Nedávno jsem
také objevil půvab chůze s hůlkami nordic
walking. Opravdu úžasná záležitost. Kdo to
nezkusil, neuvěří.
Které lidské vlastnosti nejvíce oceňujete?
Upřímnost a spolehlivost. Mohu-li věřit
tomu, co se říká, a spolehnout se na to, co se
dohodne. Také oceňuji ohleduplnost. V každodenním životě, v práci, ale i na silnici.
Je nějaké motto, které pro vás má
zvláštní význam?
Souvisí to s onou ohleduplností: „Svoboda každého z nás má hranice tam, kde
začíná svoboda někoho jiného.“
(jk)
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