
 
Cyklo Elektro Energetická Konference Louňovice 2015 

 

 

Československá sekce IEEE PES a obec Louňovice si Vás dovoluje pozvat na letošní, již desátý 
ročník konference CEEKL, která se bude konat v pátek 8. května 2015. 
Konference CEEKL nám umožňuje seznámit naše kolegy z elektroenergetiky s krásným okolím 
Louňovic a obyvatele Louňovic s aktuálními problémy elektroenergetiky. Letošní ročník se bude 
věnovat HARMONII. Téma bylo vybráno na závěr loňské konference věnované synchronizaci. 

Konference bude rozdělena do dvou částí. Cyklovýlet a vlastní energetická konference. Místo konání 
konference bude v Louňovicích u Petruželů na zahradě. 

Cyklistická část začíná v 9.00 u zvoničky na návsi obce Louňovice. Letos Pavel Čadil připravil pro 
cyklovýlet dvě trasy, které se protnou v Hrusicích. Zde si dáme oběd a seznámíme s historií kraje. 
Můžete si vybrat kratší trať v délce 30 km, nebo delší v délce 65 km. Obě se pojedou v turistickém 
tempu a dojezd do Louňovic plánujeme okolo 15.00. Kratší trať určitě zvládnou i ti co dlouho na kole 
nebyli. Účast v cyklistické části je na vlastní riziko účastníků a organizátoři nepřebírají zodpovědnost 
za účastníky. 

 
Odborná část bude na téma Harmonie 
Předběžně jsou sekce rozděleny na: 
 

A. Vliv harmonických složek na kvalitu dodávané elektrické energie. 
B. Harmonie jako součást přírody. 
C. Proč hledáme harmonické vztahy? (panelová diskuse) 

 
Předběžný program CEEKL 2015: 
09:00 Start Cyklovýletu „Zvonička Louňovice“ 
15:00 Návrat z Cyklovýletu do Louňovic 
16:00 Slavnostní zahájení (paní Božena Petruželová) 
16:07 Jednání v sekci A (předsedá Zdeněk Muller) 
17:07 Jednání v sekci B (předsedá Martin Pistora) 
18:07 Jednání v sekci C (předsedá Karel Máslo) 
19:07 Společenský večer na zahradě (oslava harmonie) 
 
 
 
Jménem organizačního výboru se na Vás a Vaše rodinné příslušníky těší  
 
Ivan Petružela, Karel Máslo a Pavel Čadil . 
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Organizační pokyny 
 
Po skončení konference budeme pokračovat zahradním slavením u Petruželů za hudebního doprovodu 
Karla Másla. 
Pro hladké zajištění organizace konference Vás prosíme o zpětné potvrzení účasti a poslání vyplněné 
tabulky 
 
 

CEEKL 2015 
Cyklistika Zúčastním se 
 Cyklovýletu Ano 
 Cyklovýletu Ano 
Konference Příspěvek budu mít 
 Pro sekci A: Ano - Možná 
 Pro sekci B: Ano - Možná 
 Pro sekci C: Ano - Možná 

 
Důležité termíny 

3.5.2015 Autory příspěvků prosím o zaslání krátkého abstraktu  na e-mail 
jednoho z pořadatelů 
 
maslo@ceps.cz 
ivan.petruzela.cn@rolls-royce.com 
 

8.5.2015 Zaslání finální příspěvku. 
 
Konferenční poplatek 
 
Konferenční poplatek je 100 Kč. V ceně je zahrnuto jídlo a pití podávané od 15:30 do 20:30. 
Členové IEEE a přednášející poplatek neplatí. 


