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Semináře vzdělávací agentury Unit

Přípravný kurz ke zkouškám RTEZ

Termín Místo
21. až 22. února 2011 (přednášky a konzultace)

Dům kultury 
Dukla, Pardubice

28. února až 1. března 2011 
(přednášky a konzultace)

7. až 8. března 2011 (přednášky a konzultace)

15. března 2011 
(předpokládaný termín zkoušek)

Přípravný kurz ke zkouškám RTEZ – rozsah E4/A

Termín Místo
21. až 22. února 2011 
(přednášky a konzultace) Dům kultury 

Dukla, Pardubice15. března 2011 
(předpokládaný termín zkoušek)

Doškolení a přezkoušení RTEZ

Termín Místo
21. až 22. února 2011 
(přednášky a konzultace)

Dům kultury 
Dukla, Pardubice

28. února 2011 (přednášky a konzultace)

7. až 8. března 2011 (přednášky a konzultace)

15. března 2011 (předpokládaný termín zkoušek)

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

Semináře vzdělávací agentury PropagTeam
Agentura pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávacích akce, včetně lektorské činnosti. Doménou je silnoproudá 
elektrotechnika. Vzdělávací akce jsou připravovány ve dvou podobách:

 –  plánované akce  –   semináře podle plánovaného programu, program je tvořen vlastním výběrem aktuálních témat vzdělávání v tomto oboru,
 –  akce na objednávku – školicí a vzdělávací akce přímo u zákazn íka.

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

  Občanské sdružení Josefa Sou-
sedíka. Na Vsetíně se v sobotu 
22. ledna 2011 konalo v kině Vat-
ra první veřejné setkání Občanského 
sdružení pro uctění památky Jose-
fa Sousedíka, geniálního vsetínské-
ho vynálezce, podnikatele, staros-
ty a vlastence. Výjimečná osobnost 
Josefa Sousedíka vždy byla a stále 
je hluboko zapsána v srdcích všech 

Valachů a Vsacanů, a to i přesto, že 
se minulý režim snažil jeho památ-
ku zcela vymazat z historie. Občan-
ské sdružení Josefa Sousedíka vzniklo 
velmi spontánně poté, co se začátkem 
tohoto roku sešel úspěšný vsetínský 
podnikatel Luboš Urban se synem Jo-
sefa Sousedíka Ing. Tomášem Souse-
díkem a dozvěděl se od něj podrob-
nosti o životě, díle a odkazu jeho otce. 

Tohoto setkání se zúčastnily jak vý-
znamné osobnosti veřejného, společen-
ského a kulturního života, tak prostí Vsa-
cané. Věk ani společenské postavení zde 
nehrály žádnou roli – všechny totiž sved-
la dohromady úcta a obdiv k životu a dílu 
vsetínského rodáka Josefa Sousedíka, 
člověka, jehož morální odkaz se stal nad-
časovým. 

(Kl)

Semináře vzdělávací agentury L. P. Elektro

Kurzy revizních techniků elektrických zařízení
Termín: 21. až 25. března 2011
Místo: Jindřichův Hradec
Kurz je určen pro nové uchazeče o získání osvědčení k revizím elek-
trických zařízení, uchazeče o prodloužení platnosti dosavadních osvěd-
čení po uplynutí doby jejich platnosti, uchazeče o rozšíření rozsahu 
dosavadních osvědčení.

ČSN EN 604391 až 5 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí a jejich uplat
nění v praxi

Termín Místo
8. 3. Liberec
9. 3. Praha
10. 3. Plzeň
15. 3. Ostrava
16. 3. Hradec Králové
17. 3. České Budějovice
1. 4. Brno 

Výklad normy ve smyslu typově zkoušených a částečně typově zkou-
šených rozváděčů plus změny ČSN EN 60439-1. Provozní bezpečnost 
elektrických a elektronických systémů. Řešení rozváděčů pro ener-
getické systémy s garantovanou spolehlivostí. Školení je připraveno 
s odbornou garancí Ing. Jiřího Sluky. 
http://www.lpelektro.cz

seriál odborných konferencí

Energie pro budoucnost

Fotovoltaické zdroje elektřiny: zkušenosti s jejich provozem  
a perspektivy technického rozvoje
31. 3. 2011, 9 až 14 h, sál P1, Výstaviště Brno, součást doprovodného programu veletrhu Amper

Obnovitelné zdroje energie pro budovy a komplexy budov;  
systémy pro řízení spotřeby energie
13. 4. 2011, 9 až 14 h, sál P1, Výstaviště Brno, součást doprovodného programu Stavebních veletrhů

Informace o programu a možnostech účasti: www.fccpublic.cz/konference
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