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Semináře a školení vzdělávací agentury L. P. Elektro

Semináře a školení vzdělávací agentury Unit

Vzdělávací akce agentury jsou připravovány 
ve dvou podobách:
o Plánované akce

Vzdělávací akce jsou zajišťovány v podo-
bě seminářů podle plánovaného programu, 
vždy na pololetí každého roku. Program je 

tvořen vlastním výběrem aktuálních témat 
vzdělávání v tomto oboru. Agentura uvítá 
náměty k zařazení do programu vzdělávání. 
Nabízí možnost prezentace činností, výrob-
ků a služeb organizací a podnikajících fyzic-
kých osob na těchto seminářích.

o Akce na objednávku
Jde o školicí a vzdělávací akce na objed-

návku v sídle zákazníka.

Další informace na adrese: 
http://www.volny.cz/melen

Vzdělávací agentura PropagTeam

Školení o bezpečnosti podle vyhlášky  
č. 50/78 Sb.

Termín: bude zvolen podle zájmu účastníků
Místo: Areál Elvo, Novoměstská 1a, Brno
Témata:
o první pomoc, 
o základní pravidla při dodržování bezpeč-

nosti při obsluze a práci na el. zařízeních 

dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, 
ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, ČSN EN 50 110-1 
a provozování el. zařízení s ohledem na 
vnější vlivy,

o ochrana před úrazem el. proudem,
o všeobecné požadavky pro instalaci a zaří-

zení,
o zemnění a ochranné vodiče,
o základní charakteristiky,

o požadavky na elektrické zařízení z hledis-
ka vnějších vlivů,

o elektrické zařízení s nebezpečím požáru,
o elektrické instalace v prostorách s koupel-

nou a sprchou,
o obsluha a práce na el. zařízení.

Další informace a přihlášky na adrese:
http://www.lpelektro.cz

Školení a přezkoušení z elektrotechnické 
způsobilosti podle vyhlášky č. 50/78 Sb. 

Termín:  15. září 2009
  20. října 2009
  24. listopadu 2009
  15. prosince 2009
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice
Jednodenní školení včetně zkoušky. Školení 
lze zajistit i přímo v organizaci.

Doškolení a přezkoušení revizních 
techniků elektrických zařízení – 
prodloužení platnosti osvědčení
Termín: 7. až 9. září 2009
  12. až 14. října 2009
  7. až 9. prosince 2009

Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice
Třídenní školení (po skončení možnost složení 
závěrečných zkoušek nebo termín dohodou). 

Přípravný kurz ke zkouškám revizních 
techniků elektrických zařízení
Termín: 29. až 30. září
  6. až 7. října 2009
  20. až 21. října 2009 
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice
Šestidenní školení (po skončení možnost slože-
ní závěrečných zkoušek nebo termín dohodou).

Kurz radiační ochrany

Termín: 16. až 18. října 2009
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice

Pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro 
zdravotnické radiologické a průmyslové apli-
kace zdrojů záření, včetně pracovišť s otevře-
nými zářiči.

11. odborné setkání elektrotechniků

Termín: 7. října 2009
Místo: Hotel Na Ostrově, Beroun

Radiokomunikace 2009

Termín: 4. až 6. listopadu 2009
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice

Další informace a přihlášky na adrese:
http://www.unit.cz

Energocentrum zajišťovalo volby

Provozuschopnost budovy Českého sta-
tistického úřadu v Praze zajišťoval během 
vyhodnocování výsledků voleb do Evrop-
ského parlamentu záložní zdroj – tzv. ener-
gocentrum společnosti Phoenix-Zeppelin. 
Mobilní energocentrum bylo umístěno ve 
standardním kontejneru s dieselagregátem 
značky Caterpillar o výkonu 1 000 kV·A. 

O kompletní dodávku se postarala nová 
služba společnosti Phoenix-Zeppelin –  
Energency, která kromě poskytnutí energe-
tického zdroje zajistila a dohlížela na bezpeč-
ný provoz po celou dobu akce. Vlastní pro-
voz dodávky elektrické energie byl tak pod 
neustálým technickým dozorem pra covní-
ka této společnosti, a navíc bylo energo- 

cen trum trvale monitorováno dispečinkem 
přímo ze společnosti Phoenix-Zeppelin.  
Podle informací Ing. Karla Kuchty, marke-
tingového manažera divize Energetické sys-
témy, proběhla celá akce hladce a vyhodno-
cování výsledků voleb bylo s ohledem na 
elektrické napájení bezproblémové.
[Tiskové materiály Phoenix-Zeppelin.]


