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zprávy

Semináře a školení vzdělávací agentury Unit

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

Termín:  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. 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:  bude upřesněn 2009 
Místo: Dům kultury Dukla, Pardubice
Šestidenní školení (po skončení možnost složení závěrečných zkoušek 
nebo termín dohodou).

Radiokomunikace 2009

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

Zákon o veřejných zakázkách

Termín: 11. listopadu 2009
Místo: Svaz českých a moravských výrobních družstev Praha

Občanský soudní řád ve světle souhrnné novely –  
první poznatky
Termín: 13. listopadu 2009
Místo: Regionální centrum Olomouc

Exekuční řád po novele

Termín: 27. listopadu 2009
Místo: Hotel Avanti Brno

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

Školící centrum hromosvodářů a elektrotechniků

Termín: 3. listopadu 2009 (hromosvodáři)
 23. listopadu 2009 (projektanti)
Místo: Střední škola energetická a stavební, Pražská 15, Chomutov
Téma: blesk a přepětí

Zajištění solárních zdrojů

Termín Místo Téma

10. listopadu	
2009

Výstaviště	Černá	Louka	
Ostrava,	kongresové	centrum	
(odborný	doprovodný	pro-
gram	veletrhu	Elektrotechnika	
Ostrava	2009)

revize,	provoz	
a	údržba	fotovol-
taických	zdrojů	
energie

11. listopadu	
2009

Academia	centrum,	Univerzita	
Tomáše	Bati	ve	Zlíně,		
Mostní	5139,	Zlín

Semináře a školení vzdělávací agentury L. P. Elektro

IV. Celostátní odborná konference elektrotechniků

Termín: 12. listopadu 2009
Místo: Oáza Říčany, V Chobotě 2112, 251 01, Říčany
Téma: legislativa, návrh nové vyhlášky o VTZ, revize
Mediální partneři: Elektro, Elektrotechnika v praxi, Elektrika.cz, 
Elektroinstalater

Kurzy revizních techniků elektrických zařízení

Termín: 23. až 27. listopadu 2009 (kurzy)
 9. až 10. prosince 2009 (zkoušky)
Místo: Hotel Prosperita, Brno
Téma: internátní školení s cílem získání, prodloužení a rozšíření 
osvědčení k revizím elektrických zařízení

http://www.lpelektro.cz

Pracovník zasažen proudem!
V minulém čísle Elektra 8–9 byl na stra-

ně 68–69 podrobněji rozebrán jeden z mno-
ha těžkých úrazů způsobených elektrickým 
proudem. I v tomto čísle chceme upozornit na 
rizika a varovat před následky neodborného 
či nedbalého zacházení s elektřinou.

Profesionální hasiči z Nového Bydžo-
va byli 25. srpna 2009 dopoledne přivoláni 
do obce Zachrašťany na Hradecku, kde do-
šlo ke zranění pracovníka elektrickým prou-

dem. Muž pracoval na vysokozdvižné plošině 
u sloupu vysokého napětí, když došlo k jeho 
zasažení elektrickým výbojem. Při příjezdu 
hasičů byl zraněný muž již stabilizován na 
zemi a v péči záchranné služby. Hasiči asi-
stovali záchranářům při nezbytném ošetření 
zraněného a pomohli s jeho naložením do sa-
nity. Příčiny nehody šetří Policie ČR.

(zpracováno v součinnosti 
s redakcí měsíčníku 112)


