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Tipy a triky při instalaci přepěťových ochran (část 15)
Další, tj. patnácté pokračování oblíbeného seriálu článků dvojice 
autorů Hájek a Šalanský z oblasti ochrany před bleskem uvedeme 
v příštím čísle časopisu Elektro 4, které vyjde 26. března 2008.

přijmeme REDAKTORa 
odborného časopisu  
Vydavatelství	FCC	Public	s.	r.o.	rozšiřuje	tým	redakce	a	nabízí	možnost	
uplatnění	(plný	úvazek)	na	pozici	–	odborný redaktor ELEKTRO.

Náplň práce:
•	 redakční	zpracování	a	příprava	odborných	textů	a	podkladů	pro	DTP,
•	 komunikace	s	autory	při	odborné	a	stylistické	přípravě	textů	

a	článků,
•	 spolupráce	s	DTP	při	přípravě	podkladů	pro	tisk,

Požadujeme:
•	 SŠ	nebo	VŠ	vzdělání	elektrotechnického	směru	

s	upřednostněním	silnoproudého zaměření
•	 orientaci	v	oboru	elektro,
•	 velmi	dobrou	znalost	českého	jazyka,
•	 cit	pro	práci	s	odborným	textem,
•	 tvůrčí,	jazykové	a	stylistické	schopnosti,
•	 uživatelskou	úroveň	znalosti	práce	na	PC	(MS	office),
•	 schopnost	komunikovat	s	autory	a	s	klienty,
•	 organizační	talent,
•	 samostatné	a	operativní	myšlení,
•	 alespoň	středně	pokročilou	znalost	AJ,
•	 schopnost	přejímat	zkušenosti	a	učit	se	nové	věci,

Vítáme:
•	 činorodý,	komunikativní	přístup	k	náplni	práce,
•	 kladný	vztah	k	psanému	projevu,
•	 schopnost	týmové	práce,
•	 základy	NJ,
•	 všeobecný	kulturní	a	společenský	přehled,

Nabízíme:
•	 zaškolení	do	redakční	práce	a	procesu	tvorby	odborného	

periodika,
•	 tvůrčí	a	samostatnou	činnost,
•	 možnost	profesního	a	odborného	růstu,
•	 prostor	pro	osobní	růst	a	společenské	uplatnění,
•	 zázemí	a	zkušenost	zavedené	firmy,

Svůj stručný strukturovaný životopis s označením REDAKTOR 
zasílejte na adresu:

FCC PUBLIC, s. r. o. – Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8,
public@fccgroup.cz

Diskusní fórum ... 
na veletrhu AMPER 2008
Každodenní otevřená výměna názorů odborníků i jednotlivců z řad 
odborné veřejnosti

16. veletrh elektrotechniky a elektroniky AMPER 2008
(1. – 4. dubna, PVA Praha – Letňany)

Pořádá:
o. veletržní.správa.Terinvest.
o. vydavatelství.FCC Public.(časopisy.Elektro,.Automa,.Světlo).

Proč:
Diskusní fórum.bude.připraveno.pro.každého,.kdo.v.oboru.elektro-
techniky.zamýšlí:
o. propagovat.přímo.před.návštěvníky.veletrhu.produkt,.výrobek.

nebo.službu.své.firmy;
o. přednést informaci.o.technologii,.výrobním.postupu,.technickém.

řešení;
o. sdělit svůj názor na.odborný.problém.nebo.na.situaci.v.oboru;
o. položit otázku nebo.dát odpověď na.technický.nebo.legislativní.

problém;

Kdo:
Diskusní fórum.je.určeno.pro:
o. jednotlivce.z.řad.odborné.veřejnosti;
o. zástupce.firem;
o. zástupce.odborných.institucí;
o. členy.a.představitele.odborných.cechů.a.sdružení;
o. představitele.orgánů.státní.správy;

Kdy:
Každý den veletrhu.AMPER.(první.vstup.od 10:00 do 10:30)..Vždy.
v celou.hodinu.a.v půl.mezi.hodinami.

Kde:
Diskusní fórum.bude.prostor.situovaný.na křižovatce mezi.halami 
2-3 a 1-4.(stejně.jako.v.loňském.roce!)

Za kolik:
zdarma:
o. všechny.vstupy,.které.nepropagují.výrobek.nebo.službu.(sdělení,.

názor,.informace,.stanovisko.....apod.)
placeno:
o. vstupy,.které.propagují.výrobek.nebo.službu,.cena/30.min.:.3 800,-.Kč

Přihlaste se k účasti: 
redakce.Elektro.přijímá.přihlášky.na. jednotlivé.diskusní.vstupy.na.
adrese.elektro@fccgroup.cz

Přijďte diskutovat o elektrotechnice na veletrhu Amper 2008

Harmonogram časopisu Elektro pro rok 2008
číslo uzávěrka expedice zdůrazněné téma

3 22.01.08 03.03.08 Elektroinstalační	materiál;	Součástky	a	prvky	silnoproudé	elektrotechniky
4 18.02.08 26.03.08 16.	mezinárodní	veletrh	Amper	2008
5 20.03.08 05.05.08 Ochrana	před	přepětím,	bleskosvody;	Ekotechnika;	Zabezpečovací	technika	–	EPS,	EZS
6 17.04.08 30.05.08 Elektrické	stroje,	pohony	a	výkonová	elektronika
7 21.05.08 26.06.08 Nářadí,	vybavení	a	ochranné	pomůcky;	Elektrický	ohřev;	Kabely,	vodiče,	kabelová	technika

8-9 30.07.08 05.09.08 50.	mezinárodní	strojírenský	veletrh	v	Brně
10 01.09.08 08.10.08 Zdroje	a	zálohování	el.	energie	–	el.	baterie,	akumulátory,	fotovoltaika,	solární	články,	UPS,	alternativní	zdroje	energie
11 22.09.08 31.10.08 Elektrorozváděčová	technika;	Energetika
12 22.10.08 02.12.08 Měření,	měřicí	technika;	Kontrolní,	vyhodnocovací	a	signální	technika
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