Veletrh ELEKTROTECHNIKA – CHYTRÝ DOMOV, PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI nabídne odborný i
zábavný doprovodný program
Veletrh ELEKTROTECHNIKA – CHYTRÝ DOMOV, PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI se uskuteční už za
týden, tedy od čtvrtka 11. října do soboty 13. října. Návštěvníky kromě zajímavých expozic jednotlivých
vystavovatelů čeká bohatý doprovodný program plný zajímavých přednášek, workshopů, ale i soutěží a
nejrůznějších atrakcí.
Veletrh odstartuje ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne a první přednáška začne v 11:15. O možnostech získání
pracovníků z Ukrajiny, Mongolska, Filipín a Srbska v České republice bude mluvit viceprezidentka Hospodářské
komory České republiky Irena Bartoňová-Pálková. Poté bude následovat blok ŠKODA IT Empowering the Future
s Janem Drbohlavem. Ve stánku firmy ŠKODA návštěvníci zároveň dostanou možnost vyzkoušet si virtuální realitu a
nahlédnout na designovou studii automobilu budoucnosti.
Následně proběhne přednáška na téma hybridní a ostrovní elektrárny, kterou povede Ing. Martin Kolařík z
firmy Ostrovní systémy. Dále Martin Starý a Jaroslav Krpeš z firmy Vodafone představí možnosti robotizace. Na
dalších čtvrtečních přednáškách se návštěvníci dozví ještě informace o fotovoltaice, komplexní automatizaci
rodinných domů a o procesech výroby automobilových dílů v závodě Choceň. Přednášet budou zástupci z firem
Czech Energy Team a Autoneum, jejichž přednášek se mohou návštěvníci zúčastnit i během pátku.
Pro návštěvníky z řad zaměstnavatelů, kteří přijdou na veletrh za pracovními příležitostmi připravila pardubická
pobočka Úřadu práce přednášku v pátek od 11 hodin. Ve 13:30 povede přednášku o fotovoltaických elektrárnách
pro domácnosti ředitel Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky v Hradci Králové Ing. Jan
Lang. Na něj ve 14:20 se svou přednáškou o dotačním programu Nová zelená úsporám naváže Ing. Milan Binko ze
Státního fondu životního prostřední. Během sobotního odpoledne se v přednáškovém sále představí ještě firmy
Foxconn a Vodafone s programem věnovaným především robotizaci.
Sobotní přednáškový program se bude týkat především fotovoltaiky a povede ho Ing. Jan Lang, Ing. Vlastimil
Huňka z Czech Energy Team a další odborníci na tuto problematiku.

Bohatý program čeká i návštěvníky,

kteří nezavítají na odborný program v podobě přednášek a seminářů. Organizátoři připravili
například možnost projížďky vozem Tesla X a soutěž o fotovoltaický panel s Czech
Energy Team. Dále je na programu hledání Bluetooth kešek, ukázka 3D tisku, smart
technologií či modelu města s autonomními roboty. Na výstavě se tedy rozhodně zabaví
celá rodina.
Program ve čtvrtek a v pátek bude probíhat od 10 do 18 hodin, v sobotu pak od 10 do 16
hodin. Více informací k veletrhu naleznete na www. pvv.cz/elektrotechnika2018/.
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