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kalendář akcí

Kalendář akcí
Údaje v kalendáři jsou bez záruky. Aktuální informace lze získat na webových stránkách uvedených u jednotlivých akcí. Informace o ak-

cích k zařazení do kalendáře zasílejte na adresu eva.vaculikova@fccgroup.cz. S objednávkami inzerce (včetně článků public relations – PR) 
se obracejte na obchodní oddělení vydavatelství na adrese inzerce@fccgroup.cz (tel.: 286 583 011, fax: 284 683 022).

Veletrhy a výstavy

	MSV 2011 – 53. mezinárodní strojírenský 
veletrh, Transport a logistika – 6. mezi-
národní veletrh dopravy a logistiky

 3.–7. 10. 2011, Brno – www.bvv.cz
	Smart Automation Austria 2011 – vele-

trh měřicí a zkušební techniky
 4.–6. 10. 2011, Linec, Rakousko – 
 http://smart-automation.at
	Elektrofest Plzeň – veletrh elektrotechni-

ky, elektroniky a energetiky
 18.–19. 10. 2011, Plzeň – www.omnis.cz
	parts2clean – International Trade Fair for 

Cleaning within the Production Process
 25.–27. 10. 2011, Stuttgart, SRN –  

www.fairxperts.de
	Ekoenerga Olomouc – výstava a konfe-

rence o úsporách a obnovitelných zdrojích 
energie

 3.–5. 11. 2011, Olomouc – www.omnis.cz
	Vision 2011 – mezinárodní veletrh stro-

jového vidění a metod identifikace v prů-
myslu

 8.–10. 11. 2011, Stuttgart, SRN – 
 www.messe-stuttgart.de
	Productronica 2011 – 19. mezinárodní 

veletrh elektronické výroby
 15.–18. 11. 2011, Mnichov, SRN – 
 www.productronica.com
	Energy Forum – evropská výstava a kon-

ference o nových zdrojích energie 21. století
 16.–17. 11. 2011, Brusel, Belgie – 
 www.energy-forum.be
	SPS/IPC/Drives 2011 – mezinárodní ve-

letrh elektrické a elektronické měřicí, řídi-
cí a automatizační techniky

 22.–24. 11. 2011, Norimberk, SRN – 
 www.mesago.de

	Elektrofest Liberec – veletrh elektrotech-
niky, elektroniky a energetiky

 22.–23. 11. 2011, Liberec – www.omnis.cz

Konference

	Vize v automatizaci – Digitální továrna 
– konference v rámci doprovodného pro-
gramu MSV v Brně

 4. 10. 2011, Výstaviště Brno – 
 www.stech.cz
	Energie pro budoucnost V – Energie 

v průmyslu chytře a efektivně − kon-
ference v rámci doprovodného programu 
MSV 2011 v Brně

 4. 10. 2011, Výstaviště Brno – 
 www.odbornecasopisy.cz
	Identifikace v průmyslu – konference 

v rámci doprovodného programu MSV 
2011 v Brně

 5. 10. 2011, Výstaviště Brno – 
 www.odbornecasopisy.cz
	Datakon 2011 – konference s mezinárodní 

účastí o metodice a nástrojích k budování 
informačních systémů v praxi

 15.–18. 10. 2011, Mikulov – 
 www.datakon.cz
	Real-Time Linux Workshop – 13. mezi-

národní setkání vývojářů a uživatelů real-
-time verzí operačního systému Linux

 22. 10. 2011, ČVUT v Praze – 
 https://www.osadl.org/Prague-2011.

rtlws13-prague-2011.0.html
	CHISA 2011 – 20. konference chemické-

ho průmyslu a automatizace procesů
 24.–27. 10. 2011, Hotel Srní, Šumava – 

www.chisa.cz/2011
	RusNanoTech 2011 – mezinárodní nano-

technologické fórum

 26.–28. 10. 2011, Moskva, Rusko – 
 www.rusnanoforum.ru
	Elektrotechnika a informatika 2011 

– konference o stavu vědecko-výzkum-
né činnosti v doktorských studijních pro-
gramech v elektroenergetice, elektronice 
a elektrotechnice

 3.–4. 11. 2011, Nečtiny – 
 http://ei.fel.zcu.cz
	Wireless Congress 2011: Systems and Ap-

plications
 7.–10. 11. 2011, Mnichov, SRN – 
 www.wireless-congress.com
	Technical Computing Prague 2011 – 

19. setkání uživatelů a příznivců programo-
vého prostředí Matlab/Simulink

 8. 11. 2011, Praha – 
 www.humusoft.cz
	MESA 2011 – European Plant-To-Enter-

prise Conference
 9.–10. 11. 2011, Jaarbeurs, Utrecht, Nizo-

zemsko – www.mesa.org

Uzávěrky

	7. 10. 2011 – Electronic displays 2012 – 
konference o zobrazovačích na veletrhu 
Embedded World

 28. 2.–1. 3. 2012, Norimberk, SRN – 
 www.embedded-world.de
	24. 10. 2011 – INCOM 2012 – 14th Inter-

national IFAC Symposium on Informati-
on Control Problems in Manufacturing

 23.–25. 5. 2012, Bukurešť, Rumunsko – 
www.incom12.ro

	31. 10. 2011 – PID 2012 – IFAC Confe-
rence on Advances in PID Controllers

 28.–30. 3. 2012, Brescia, Itálie – 
 http://pid12.ing.unibs.it

NIDays 2011 – Technická konference,
kterou se vyplatí navštívit.

08. 11. 2011 – Bratislava, City Hotel Bratislava 
10. 11. 2011 – Praha, OREA Hotel Pyramida

Více informací o tom, co Vám NIDays nabízí,  
naleznete na stránce ni.com/czech/nidays

Buďte jejich součástí!
National Instruments

Nepromarněte příležitost a kontaktujte redakci časopisu: 
e-mail: automa@fccgroup.cz, tel.: 739 447 615

Představte nabídku své firmy 
ve vydání Automa 12/2011

Poslední vydání tohoto ročníku je zaměřeno  
na energetiku.

Zvýrazněná témata: Přehled trhu:

– automatizace pro hospodárné 
využívání energie a surovin

– automatizace budov
– prostředky pro správu distribučních sítí

měřiče spotřeby 
energie


