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Diskusní fórum na veletrhu Amper 2008 je akcí 
zorganizovanou redakcí Elektra výsostně pro po-
vznesení veletržního ducha. Když už totiž nemůžeme 
ze vstupního prostoru před výstavními halami od-
stranit stánky s karcinogeny prošpikovanými klobá-
sami a langoši, ideou Diskusního fóra alespoň tak-
to stylově přispějeme k úrovni veletrhu.

Diskusní fórum je druhým ročníkem svého dru-
hu. Je stejně jako loni ojedinělou nabídkou otevřeného diskusního 
prostoru a příležitostí sdělit ostatním svůj názor. Máte-li ovšem ně-
jaký, že! Je mezi námi totiž stále dost a dost těch, kteří tiše schová-
ni v davu kopírují pouze hlas okolí. Nic ve zlém, také jsem se jed-
nou takhle svezl. To když jsem na vojně pouhým trojím, nehlasným 
poklepnutím čelisti imitoval bojový pokřik „tak přísáháme!“ socia-
listické vlasti. To však bylo v roce 1977 v západočeském Stříbře a ta 
doba ani to prostředí nějakému vlastnímu názoru právě nepřály. To 
se však rokem 89 změnilo. Dnes je začasto vlastní názor to jediné, 
na co se můžete opravdu spolehnout. Neubylo sice problémů, to snad 
právě naopak, ale přibyly možnosti. Třeba právě Diskusní fórum na 
veletrhu Amper 2008.

Určitě mi odpustíte, že i když prapůvodní záměr byl uspořádat 
něco jako Hyde Park, nepočítal jsem s tím, že by se do Diskusního 
fóra zcela dobrovolně hrnuly davy horlivých diskutérů. Tak úplně 
jsem nespoléhal na nebojácné dobrovolníky z davu, a s kolegy z vy-
davatelství jsme program Diskusního fóra tak trochu zrežírovali. 

Ovšem kromě toho, že jsme do programu pozvali osvědčené před-
nášející (blíže viz str. 6) a že jsme poskytli prostor aktivním kolegům 
z některých firem, připravil jsem pro elektrikářskou obec skutečný bon-
bónek na veletržním dortu – po vzájemné dohodě s naší redakcí vystou-
pí v Diskusním fóru prezident ESČ, pan Jiří Fiala! A to hned třikrát: 
v úterý 1. 4. od 10:00 s informací o reformě státní správy, což by mělo 
setsakramentsky zajímat podnikatele(!), a ve středu a ve čtvrtek s in-
formacemi pro revizní techniky elektro(!), což by mělo setsakramentsky 
zajímat ... všechny elektrotechniky! Neboť je snad mezi elektrotechniky 
někdo, kdo by neměl na prezidenta ESČ nějaký dotaz?

Program diskusí je uveden na našich webových stránkách a bude 
taktéž k dispozici přímo v prostoru DF a stánku vydavatelství FCC 
Public (stánek 4, hala 2D).

Přijďte diskutovat o elektrotechnice do Diskusního fóra na vele-
trhu Amper 2008!

jiri.kohutka@fccgroup.cz

Redakce časopisu Elektro rozšiřuje svůj tým a hledá
ODbORNéhO REDakTORa ElEkTRO.

Sídlo	Praha,	působnost	Česká republika.
Požadujeme:	SŠ/VŠ	(silnoproudé	zaměření),	orientaci	
v	oboru,	všeob.	přehled,	znalost	práce	s	textem,	dobrou	
znalost	českého	jazyka,	stylistické	schopnosti,	uživ.	PC	(MS	
Office),	komunikativnost.	
Nabízíme:	zodpovědnou	pozici	s	dobrou	perspektivou,	tvůrčí	
činnost,	odborný	růst.	
Svoje	nabídky	posílejte	na:	public@fccgroup.cz

Redakce časopisu Elektro rozšiřuje svůj tým a hledá 
odborného spolupracovníka-redaktora 

pro slovenskou sekci redakce. 
Sídlo	Bratislava,	působnost	Slovenská republika.
Práce	na	plný	úvazek	od	1.	6.	2008.
Požadujeme:	organizační	schopnosti,	komunikativnost,	
všeobecnou	orientaci	v	oborech	silnoproudá	elektrotechnika,	
automatizační	technika,	elektroenergetika,	dobrou	znalost 
slovenského	jazyka.	
Nabízíme:	prestižní	a	zodpovědnou	pozici	s	dobrou	
perspektivou	a	dobrým	ohodnocením.
Svoje	nabídky	posílejte	na:	public@fccgroup.cz

Harmonogram časopisu Elektro pro rok 2008
číslo uzávěrka expedice zdůrazněné téma

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


