Cyklo Elektro Energetická Konference Louňovice 2019
Československá sekce IEEE PES a obec Louňovice si Vás dovoluje pozvat na letošní, již třináctý
ročník Cyklo Elektro Energgetické konference (CEEKL), která se bude konat
v sobotu 11.

května. 2019.

IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) je organizace čítající 350 000
elektroinženýrů ve všech světadílech a pořádá akce rozvíjející obor.
Jednou z nich je Cyklo Elektro Energetická konference v Louňovicích (CEEKL).
CEEKL je jednou ze tří hlavních aktivit Československé sekce IEEE Power and Energy Society.
Formát konference se postupně mění a nyní jeho podobu určuje studentská sekce, která vznikla
v loňském roce při ČVUT (Student Branch PES Chapter na ČVUT).
Mladí inženýři zde dostávají možnost prezentovat své vize před staršími kolegy a aktivně se
zapojují do největší profesní organizace světa,

Téma roku 2019 je Emoce

v Energetice

Téma určily studentky DAMU a FAMU, které byly účastny loňské konference.
Opuštíme tak ryze technická témata, které jsou našeho oboru základem. Na druhou
stranu máme příležitost diskutovat, rozdíly mezi technickým a humanitním viděním
světa. Jedno určují stabilní přírodní zákony, druhé proměnné pocity té či oné
generace lidstva. Emoce tvoří podstatu každého z nás a doprovázely velké objevy
v energetice. Jaké však budou důsledky toho, když jednání operátora soustavy, nebo
elektrárny ovládnou emoce.
Sekce letošní konference jsou:
A.
B.
C.
D.

Vlivy emocí na provoz elektrizační soustavy
Vyvolávání sdílených emocí - základ úspěchu filmu, divadla
Budoucnost patří výrobě emocí nebo výrobě elektrické energie (panelová diskuse)
Studentské sekce IEEE Power and Energy Society na technických školách (celodenní
téma pro členy IEEE)

Cyklistická část začíná v 9.00 u zvoničky na návsi obce Louňovice. Cílem je Sázava, místo, kde se
sv. Prokop se svými emocemi vypořádal tak, že oral s čertem . Je to blizko mista, kde Voskovec
s Werichem u kamen psali West pocket revue. Cyklovýlet v turistickém tempu bude dlouhý asi 52
kilometrů. Dojezd do Louňovic plánujeme okolo 15.00. To odpovídá předpokládané průměrné
rychlosti 10 km plus jedné hodinové přestávce na oběd. Trať určitě zvládnou i sváteční cyklisté.
Alternativou cyklistické části je pěší výlet. Trasa bude měřit 10 – 20 km a její průběh bude zvolen
dle počtu a možností zájemců později. Pokud máte zájem o pěší variantu výletu, prosím napište na
mail knenimar@fel.cvut.cz.
Účast v v cyklistické i v turistické části je na vlastní riziko účastníků a organizátoři nepřebírají
zodpovědnost za účastníky.

Cyklo Elektro Energetická Konference Louňovice 2019
Program CEEKL 2019:
09:00
Start Cyklovýletu „Zvonička Louňovice“
09:30
Start Pěšího výletu (po individuální domluvě)
16:00
Slavnostní zahájení Konference (paní Božena Petruželová)
16:07
Jednání v sekci A (předsedá Karel Máslo)
17:07
Jednání v sekci B (předsedá Anna Petruželová)
18:07
Jednání v sekci C a D (předsedají Zdeněk Muller a Martin Kněnický)
19:07
Společenský večer za hudebního doprovodu Karla Másla
Organizační pokyny
Pro hladké zajištění organizace konference Vás prosíme o zpětné potvrzení účasti a poslání
vyplněné tabulky
CEEKL 2019
Cyklistika

Zúčastním se
Cyklovýletu

Sekce konference
A. Vlivy emocí na provoz
elektrizační soustavy
B. Vyvolávání sdílených emocí základ úspěchu filmu, divadla

Ano/Ne
Příspěvek název:

Vložné
Vložné činí 200 Kč. (Guláš a pivo po dojezdu, Občerstvení v průběhu a po skončení konference)
Členové IEEE mají vstup zdarma.
Důležité termíny
7.5.2019

Autory příspěvků prosím o zaslání krátkého abstraktu na e-mail
jednoho z pořadatelů
martin.knenicky@fel.cvut.cz
maslo@ceps.cz
ivan.petruzela.cz@ieee.org

10.5.2019

Zaslání finální příspěvku.

Jménem organizačního výboru se na Vás a Vaše rodinné příslušníky těší
Boženka a Ivan Petruželovi, Karel Máslo, Martin Kněnický

