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Doprovodný program

l  úterý 1. dubna 
9:00 – 12:00 hod. 
Snídaně na veletrhu AMPEr
konferenční sál II, vstupní hala I
Pořádá: LP Elektro 

10:00 – 11:00 hod.
seminář Siemens - Moduly GSM
konferenční sál III, vstupní hala I
Pořádá: WM OCEAN

10:00 – 16:00 hod.
Diskusní fórum - otevřená výměna názorů 
odborné veřejnosti
křižovatka hal 2-6-1
Pořádá: vydavatelství FCC Public, Elektro

l  středa 2. dubna
9:00 – 12:00 hod. 
Snídaně na veletrhu AMPEr
konferenční sál II, vstupní hala I
Pořádá: LP Elektro 

10:30 – 16:30 hod.
sympozium Sunx Symposia tour 2008
jednací prostor Letňanka
Pořádá: Panasonic Electric Works Czech  

13:00 – 15:00 hod.
seminář rozsah činnosti SEP
konferenční sál I, vstupní hala I
Pořádá: Polské velvyslanectví, SEP 

13:00 – 16:00 hod.
seminář Procesory renesas a jejich použi-
tí v praxi
konferenční sál III, vstupní hala I
Pořádá: MSC Vertriebs-CZ s. r. o.

10:00 – 16:00 hod.
Diskusní fórum - otevřená výměna názorů 
odborné veřejnosti
křižovatka hal 2-6-1
Pořádá: vydavatelství FCC Public, Elektro¨

l  čtvrtek 3. dubna
9:00 – 12:00 hod. 
Snídaně na veletrhu AMPEr
konferenční sál II, vstupní hala I
Pořádá: LP Elektro 

9:00 – 14:00 hod.
seminář Bezpečnost strojů a strojního za-
řízení
konferenční sál I, vstupní hala I 

Pořádá: vydavatelství FCC Public 
časopisy

Proč:
Diskusní fórum bude připraveno pro každé-
ho, kdo v oboru elektrotechniky zamýšlí:
o zpropagovat přímo před návštěvníky ve-

letrhu produkt, výrobek nebo službu své 
firmy;

o přednést informaci o technologii, výrob-
ním postupu, technickém řešení;

o sdělit svůj názor na odborný problém 
nebo na situaci v oboru;

o položit otázku nebo dát odpověď na tech-
nický 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
Stánek 4, hala 2D

Pořádá: Schneider Electric CZ  s. r. o. Pra-
ha, UNIT s. r. o. Pardubice

10:00 – 11:00 hod.
seminář
Dolar pod 18, Euro za 26! 
Jak se bude koruna vyvíjet letos? 
Co to znamená pro firmy na elektrotech-
nickém trhu?
konferenční sál III, vstupní hala I 
Pořádá: CITCO - Finanční trhy a. s.  

10:00 – 16:00 hod.
Diskusní fórum - otevřená výměna názorů 
odborné veřejnosti
křižovatka hal 2-6-1
Pořádá: vydavatelství FCC Public, Elektro

l  pátek 4. dubna
10:00 – 16:00 hod.
Diskusní fórum - otevřená výměna názorů 
odborné veřejnosti
křižovatka hal 2-6-1
Pořádá: vydavatelství FCC Public, Elektro

S

(výňatek nejzajímavějších akcí, stav k 15. 3., blíže www.amper.cz)

Diskusní fórum       stánek 4, hala 2D

Každodenní otevřená výměna názorů odborníků i jednotlivců z řad odborné veřejnosti
Současné problémy a perspektivy elektrotechniky v legislativní, odborné a organizační oblasti

Z programu DF:
o ESČ a živnost RT (nový ŽZ, nová EN-ČSN 

za 33 1600 a 33 1610) - Jiří Fiala, prezi-
dent ESČ,

o Autogramiáda KníŠky - Jan Hájek (DE-
HN+Söhne), Dalibor Šalanský (LUMA Plus),

o Publikace nakladatelství BEN - Libor Ku-
bica,

o Proudový chránič v praxi - JUDr. Zbyněk 
Urban,

o Úloha prohlídky při revizích - Ing. Milo-
slav Valena,

o Technika do prostředí s nebezpečím výbu-
chu - bezdrátové, optické sítě – Ing. Jaro-
mír Hrubý,

o Světelné zdroje a jejich použití v praxi – 
Ing. Vladimír Dvořáček,

 .... a další (viz Diskusní fórum na www.
fccpublic.cz)

Přihlašte se k účasti: 
redakce Elektro přijímá přihlášky na jednot-
livé diskusní vstupy na adrese 
elektro@fccgroup.cz
Přijďte diskutovat o elektrotechnice na ve-
letrhu Amper 2008


