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Zpravodaj Československé sekce IEEE
komunikačních kanálů pro výměnu informací mezi
sekcemi (Sections) a společnostmi (Societies)
za účelem lepší správy jejich odborných poboček
(Chapters), s cílem zlepšit organizaci konferencí.
Mezi další doporučení patřila možnost několika
bezplatných přístupů do IEEE Explore za rok
pro každého člena a konečně usnadnění placení
členských příspěvků sekcím, které nemají možnost
použít platební karty nebo jsou bankovní převody do
zahraničí zatíženy vysokými poplatky. Je
potěšitelné, že tři návrhy R8 byly nakonec delegáty
sekčního kongresu vybrány do konečných deseti
doporučení pro vedení IEEE, viz URL odkaz
http://www.ieee.org/web/volunteers/sectionscongress/2008/sc08-recommendations.html.
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Dalším výstupem jednání mítinku R8 bylo
zvolení členů výkonného výboru R8 na léta 200910. Staronovými členy se tak stali sekretář R8
Costas Stasopoulos a pokladník R8 Brian R.
Harrington. Nově pak byli zvoleni tři
místopředsedové R8: pro studentské aktivity Eva
Maria Lang, pro aktivity spojené s členskou
základnou Pilar Molina Gaudó a pro technické
aktivity Rami Talib Al-Mushcab.

Zprávy ze studentské sekce
•

Kongres studentských sekcí SBC 2008

•

IEEE Workshop Zvůle 2008

Zprávy ze Sekce
Podzimní mítink IEEE R8 a sekční
kongres IEEE, Québec City, Kanada
Ve druhé polovině září se konaly v Québec
City v Kanadě dvě významné akce IEEE, pravidelný
podzimní mítink IEEE Region 8 (18.-19.9.08),
na který bezprostředně navazoval sekční kongres
IEEE (19.-22.9.08). Tento se koná každé tři roky
a je nejvýznamnější akcí IEEE z hlediska
bilancování její činnosti i perspektiv dalšího
směřování. Za výkonný výbor ČS sekce IEEE se
zúčastnili jeho předseda doc. Lubomír Brančík,
sekretář a pokladník Dr. Tomáš Frýza, předseda
MTT/AP/ED/EMC chapteru Dr. Milan Polívka
a předseda CAS/COM/SP chapteru prof. Peter
Farkaš.

Fotografie vystoupení několika bývalých prezidentů IEEE,
druhý zprava je prezident IEEE pro rok 2008 Lewis Terman,
zcela vpravo pak prezident IEEE pro rok 2009 John Vig

Kromě běžné agendy byly v rámci mítinku
IEEE R8 projednávány návrhy doporučení pro
hlasování delegátů sekčního kongresu IEEE, který
bezprostředně navazoval na mítinky jednotlivých
regionů. Z jednání mítinku R8 vzešla čtyři
doporučení, která nejlépe odrážela potřeby většiny
členů. Pouze krátce tlumočeno, jednalo se
především o vývoj systému, který by umožnil
sekcím, chapterům i přidruženým skupinám
bezplatné pořádání webinářů, dále vytvoření lepších

V rámci sekčního kongresu IEEE byly
pořádány výukové semináře pro zúčastněné
delegáty, které pokrývaly prakticky všechny aspekty
činnosti a řízení IEEE. V závěrečném ceremoniálu
byly rovněž předány medaile IEEE významným
představitelů vědy a průmyslu. Za zmínku jistě stojí
nejvyšší ocenění, čestná medaile IEEE, kterou
obdržel Gordon Moore ze společnosti Intel za jeho
průkopnickou roli ve vývoji integrovaných obvodů
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•

a polovodičového průmyslu. Na závěr sekčního
kongresu proběhlo hlasování hlavních delegátů
o návrzích doporučení, která byla všemi deseti
regiony IEEE připravena. Výsledkem je konečných
10
doporučení,
která
budou
postoupena
představenstvu IEEE, a která by měla být
do činnosti IEEE postupně implementována, viz
URL výše. Veškeré výstupy kongresu jsou dostupné
na URL
http://www.ieee.org/web/volunteers/sectionscongress/2008/index.html.

•
•

The
Czech
and
Slovak
Microwave
and Radioelectronics Week 2008, 23 –
25.4.2008, Praha (Radioelektronika 2008 a
COMITE 2008)
The
15th
International
Conference
on Systems, Signals and Image Processing,
IWSSIP 2008, 25 – 28.6.2008, Bratislava
Applied Electronics 2008, 10 – 11.9.2008,
Plzeň

Finanční sponzorování konferencí
•

Lubomír Brančík

•

Informace z výročního zasedání
ČS sekce IEEE

•

Výroční zasedání ČS sekce IEEE se konalo
12.12.2008, 14:30 – 19:00 hod v zasedací místnost
č. 80 na FEL ČVUT v Praze, Technická 2, Praha 6.

•

Za výkonný výbor se zúčastnili:

•

L. Brančík, J. Šístek, T. Frýza, M. Kasal, P. Farkaš,
J. Dobeš, M. Polívka, J. Janeček, Z. Hurák,
prof. J. Vrba.

•
•

Celkem se zúčastnilo 48 členů IEEE.
Program valné hromady:

Vedecká konferencia ŠVOČ, FEI STU
v Bratislave, 23.4.2008
Studentská soutěž a konference STUDENT
EEICT 2008, 24.4.2008, FEKT/FIT VUT
v Brně (logo + trička + členství IEEE)
Študentská vedecká konferencia IIT.SRC 2008,
30.4.2008, FIIT STU v Bratislave (trička +
členství IEEE)
Radioelektronika 2008 a COMITE 2008,
23. – 25.4.2008, (studentské ceny)
IEEE Workshop Zvůle 2008, 25. – 27.8.2008
(studentské ceny)
12th
International
Student
Conference
on Electrical Engineering POSTER 2008,
15.5.2008, Praha (studentské ceny)
Další sponzorování ze strany jednotlivých
chapterů

Finanční podpora výjezdů do zahraničí
•

1) Ustanovení volební a mandátové komise
2) Zpráva o činnosti za rok 2008 (předseda)
3) Plán činnosti na rok 2009 (předseda)
4) Zpráva o hospodaření za rok 2008
(místopředseda)
5) Zpráva o činnosti Studentské sekce (předseda SB)
6) Vyhlášení výsledků voleb v Chapters
7) Vyhlášení výsledků voleb výboru ČS sekce IEEE
8) Různé, diskuse
9) Slavnostní předávání plaket ČS sekce IEEE.

•
•

1 doktorand z FEKT VUT v Brně – aktivní
účast na konferenci ICS’2008, Cancun,
Mexico, 13 – 18.4.2008
Předseda IEEE SB VUT v Brně: IEEE R8 SB
& GOLD Congress 2008, London, 28.8. –
1.9.2008
3 členi výkonného výboru ČS sekce IEEE:
IEEE 2008 Sections Congress, Québec,
Canada, 19 – 22.9.2008

Podpora vydávání časopisů sekcí/chaptery

Ad 1) Ustanovení volební a mandátové komise

•

V úvodu zasedání byla ustanovena a schválena
volební a mandátová komise ve složení:

•

předseda:
členové:

Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D.,
Ing. Martin Slanina,
Ing. Jan Puskely.
Ad 2) Zpráva o činnosti za rok 2008

•

Zprávu o činnosti v roce 2008 přednesl předseda
doc. Brančík:

RADIOENGINEERING (Brno, šéfredaktor
prof. Raida), vychází v angličtině
Slaboproudý obzor / Electronic Horizon
(Praha, šéfredaktor doc. Žalud), vychází
v češtině i angličtině
Sekce vydává Zpravodaj ČS sekce IEEE
(2 čísla za rok - editor Ing. Šebesta)
o č. 1. – červen 2008
o č. 2. – prosinec 2008

Zasedání ČS sekce IEEE, IEEE Region 8, Sekční
kongres IEEE

Technické sponzorování konferencí (logo)

•
2
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26.5.08, FEL ČVUT v Praze
13.10.08, FEI STU v Bratislavě + Seminár
o bezdrôtových senzorových sieťach,
CAS/COM/SP chapter (prof. Farkaš)
Jarní mítink IEEE R8, Malta, St. Julians, 25. –
27.4.2008 (předseda doc. Brančík, člen
subkomise R8 prof. Farkaš)
Podzimní mítink IEEE R8, Kanada, Québec,
18. – 19.9.2008
Sekční kongres IEEE, Kanada, Québec, 19. –
22.9.2008 (předseda doc. Brančík, tajemník dr.
Frýza, za CAS/COM/SP chapter prof. Farkaš, za
MTT/AP/ED/EMC chapter dr. Polívka)

o
o
•
•
•

Prezident IEEE pro rok 2009 John Vig

Závěry z podzimního mítinku IEEE R8
Ostatní: GOLD, Distinguished Lectures

Výkonný výbor (OpCom) IEEE R8 na roky 20092010
•
•
•
•

•

R8 Director 2009-2010: Jozef Modelski (volby
2007)
R8 Past-Director: Jean-Gabriel Rémy
R8 Director-Elect 2009-2010: Marko Delimar
(volby 2008)
Výsledky voleb do OpCom (volby v Quebecu)
o R8 Treasurer: Brian R Harrington
o R8 Secretary: Costas Stasopoulos
o R8 VC Student Activities: Eva Maria Lang
o R8 VC Membership Activities: Pilar
Molina Gaudó
o R8 VC Technical Activities: Rami Talib
Al-Mushcab

•

•

The 8th IEEE GOLD meeting in Prague,
March 18, 2008, with a lecture “Meeting the
Judaism” (doc. Macháč)
9. Seminář Šíření vln v atmosféře a radarová
meteorologie, k 15. výročí založení Dopravní
fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice,
15.5.2008 (ČS sekce IEEE, MTT/AP/ED/EMC)
IEEE Distinguished Lectures
(MTT/AP/ED/EMC, dr. Polívka )
o Terahertz Application for Space and Earth
Application, Peter de Maagt, ESA, The
Netherland; IEEE DL (AP-S) na FEL
ČVUT v Praze,15.5.2008
o Global Stability Analysis and Stabilization
of Power Amplifiers, Almudena Suarez,
University Cantabria, Spain; IEEE DL
(MTTS) na FEL ČVUT v Praze, 16.5.
2008

Členská základna – aktivní členství

Logo ke 125. výročí založení IEEE

Závěry ze sekčního kongresu IEEE
•
•

10 doporučení pro představenstvo IEEE
Veškeré materiály volně dostupné na URL

Akce ve stavu rozpracovanosti
•

http://www.ieee.org/web/volunteers/sectionscongress/2008/index.html

•

V r. 2009 slaví IEEE 125. výročí svého
založení, nastupujícím prezidentem je John Vig
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Přechod WWW stránek sekce na nový server
FIT VUT v Brně, předpoklad spuštění do konce
roku 2008
o IEEE - doc. J. Čenocký, Dr. J. Šístek, J.
Žižka
o MTT/AP/ED/EMC – Dr. M. Polívka
o Control Systems – Dr. Z. Hurák
o Computers - doc. J. Janeček
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o CAS/COM/SP – prof. P. Farkaš
o EMB – prof. J. Vrba
o Slaboproudý obzor – prof. D. Biolek
Zakládání nového chapteru IEEE Nuclear and
Plasma Sciences Society, UTEF ČVUT v Praze
(petice – 15 členů)
Jednání o konsorciálním přístupu do IEEE
Explore, konsorcium organizuje ČVUT
(program INFOZ)

Předběžná zpráva o hospodaření ČS sekce IEEE
v roce 2008 byla valnou hromadou odsouhlasena.

Ad 5) Zpráva o činnosti Studentské sekce
Zprávu o činnosti Studentské sekce IEEE při VUT
v Brně přednesl její předseda ing. Martin Slanina.
Ve svém vystoupení se zaměřil především na
informace z IEEE Workshop Zvůle 2008, 25. –
27.8.2008, a z účasti na IEEE Region 8 Student
Branch and GOLD Congress 2008 v Londýně,
28.8. – 1.9.08. Rovněž seznámil přítomné s akcemi,
které Studentská sekce předpokládá v roce 2009, při
této příležitosti požádal o tipy na vhodnou lokalitu
pro pořádání IEEE workshopu.

Zpráva o činnosti ČS sekce IEEE v roce 2008 byla
valnou hromadou odsouhlasena.

Ad 3) Plán činnosti na rok 2009
Předběžný plán činnosti na rok 2009 přednesl
předseda doc. Brančík. Mimo jiné bylo do plánu
zahrnuto technické sponzorování řady konferencí,
finanční podpora a organizace konferencí,
především studentských a doktorandských akcí.
Bude dále pokračovat podpora vydávání vědeckých
a odborných časopisů (Radioengineering, Slaboproudý obzor), podporovány budou i některé
časopisy nové.

Ad 6) Výsledky voleb v Chapters
Nově zvolení předsedové
CHAPTERS
2008
2009
MTT/AP/ED/EMC dr. Polívka
dr. Polívka
CAS/COM/SP
prof. Farkaš prof. Farkaš
Computers
doc. Janeček doc. Janeček
Control Systems
dr. Hurák
dr. Hurák
EMB
prof. Vrba
prof. Vrba

Ad 4) Předběžná zpráva o hospodaření za rok 2008

Ad 7) Výsledky voleb výkonného výboru ČS sekce
IEEE na rok 2009

Předběžnou zprávu o hospodaření v roce 2008
přednesl místopředseda dr. Šístek:

Předseda
doc. Lubomír Brančík, FEKT VUT v Brně
Členové výkonného výboru
doc. Jan Černocký, FIT VUT v Brně
doc. Josef Dobeš, FEL ČVUT Praha
Dr. Zbyněk Fedra, FEKT VUT v Brně
Dr. Tomáš Frýza, FEKT VUT v Brně
prof. Valéria Hrabovcová, ŽU EF Žilina
prof. Miroslav Kasal, FEKT VUT v Brně
Dr. Martin Rakús, FEI STU Bratislava
prof. Peter Sinčák, TUKE FEI Košice
Dr. Jiří Šebesta, FEKT VUT v Brně
Dr. Jan Šístek, FEL ČVUT Praha
Ad 8) Různé, diskuse
Během diskuse vystoupili tito přítomní členové
IEEE:
•

•
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doc. Žalud (ČVUT FEL) jako šéfredaktor
Slaboproudého obzoru připomněl přítomným
zaměření a náplň časopisu a podal informaci
o dohnání skluzu ve vydávání.
prof. Mazánek (ĆVUT FEL) informoval
přítomné o problematice vydávání časopisu
Radioengineering, jeho historii i perspektivách
dalšího rozvoje.
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Za dlouhotrvající aktivity v oblasti podpory
vydávání časopisu Slaboproudý obzor (člen
redakční rady)

dr. Pospíšil s doc. Granjou (oba z ÚTEF
ČVUT) informovali přítomné o aktivitách
směřujících k založení nové odborné skupiny
Nuclear and Plasma Sciences Society (NPSS).
Na valné hromadě byl k petici na založení
skupiny připojen chybějící dvanáctý podpis
a vše bylo parafováno předsedou Sekce.
prof. Sinčák (TU Košice) vyjádřil zájem
o zformování odborné skupiny Computational
Intelligence Society (CIS). Prof. Sinčák rovněž
informoval
o konsorciálním
přístupu
k IEEEXplore, jež bude na Slovensku
zprostředkovávat
ministerstvo
kultury
od 1.1.2009.
J. Šístek informoval o chystaném 4.ročníku
konference POCO 2009, která je fórem pro
sdílení zkušeností týkajících se přípravy
odborných konferencí. POCO 2009 se uskuteční
v Praze v hotelu Marriott ve dnech 16-18.
července 2009 v Praze a organizuje jej IEEE
z USA. Více informací lze nalézt na adrese

Vyhlášení výsledků Soutěže diplomových a
bakalářských prací pro rok 2008
Výsledky soutěže vyhlásil předseda Odborné
společnosti MTT/AP/ED/EMC ČS sekce IEEE Ing.
M. Polívka. Oceněno bylo po 3 studentech v každé z
kategorií.
Po ukončení oficiální části zasedání proběhl raut,
kterého se rovněž účastnila Susan Root, Director,
IEEE Conference Business Services, Piscataway,
NJ, U.S.A, která se stará o organizaci konference
POCO 2009.
Lubomír Brančík, Jan Šístek
Cyklo-elektroenergetická konference
Louňovice (CEEKL) 2008

http://www.ieee.org/web/conferences/organizers/poc
o/index.html

•

7. 6. 2008 se uskutečnil v obci Louňovice již
třetí ročník konference CEEKL 2008, kterou
charakterizuje spojení odborných a sportovních
aktivit. Konferenci pořádají členové Čs. sekce IEEE
ve spolupráci s obcí Louňovice. Akce je určena
veřejnosti, která se zajímá o aktuální otázky
v elektroenergetice. První neformální část tvoří
cyklistická etapa v okolí řeky Sázavy. Výsledný
okruh Louňovice, Sázava, Český Šternberk,
Uhlířské Janovice, Vyžerky, Vyžlovka, Louňovice
měřil 85 km.
Oficiální část se konala v sále louňovické restaurace
U Huberta. Letošní ročník byl zaměřen
na obnovitelné zdroje energie. Hlavními referáty
byly

Ing. Petružela (DS-S.COM) informoval
o cyklo-elektro-energetické konferenci CEEKL
2008. Více o akci v samostatném příspěvku. Ing.
Petružela rovněž inicioval petici k založení
odborné skupiny Power and Energy Society
(PES).

Ad 9) Slavnostní předávání plaket ČS sekce IEEE
V závěru zasedání valné hromady byly uděleny
plakety ČS sekce IEEE za významný přínos
k rozvoji sekce. Plakety byly předány předsedou
doc. Brančíkem. Oceněni byli:
•

•

•

•

•

Ing. Jan Šístek, Ph.D.
Za všestranné aktivity ve výboru ČS sekce IEEE
a významný přínos k jejímu dalšímu rozvoji
(pokladník 2004 – 2005, předseda 2006 – 2007,
místopředseda 2008)
prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.
Za dlouhotrvající aktivity v oblasti podpory
Studentské sekce IEEE na Vysokém učení
technickém v Brně (poradce Studentské sekce
IEEE 2003 – 2008)
doc. Ing. Václav Žalud, CSc.
Za dlouhotrvající aktivity v oblasti podpory
vydávání
časopisu
Slaboproudý
obzor
(šéfredaktor)
Ing. Miloslav Šplíchal
Za dlouhotrvající aktivity v oblasti podpory
vydávání časopisu Slaboproudý obzor (výkonný
redaktor)
prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc.

•
•
•
•
•
•

Energetici bez napětí (Tibor Rusín)
Využití OZE na vesnici (Ivan Petružela)
Úvěrové možnosti pro OZE v České spořitelně
(Radka Froňková)
Větrná energie, její využití (Karel Máslo)
Zásoby
paliva
v kontextu
rozdílných
energetických scénařích(Ladislav Pelc)
Evropská energetika do roku 2020 (Roman
Čížek)

Zájem zúčastněných potvrdil, že tématika
obnovitelných zdrojů je pro českou vesnici aktuální.
A to především z pohledu evropských dotačních
programů. Průběh konference ocenil místopředseda
Čs. sekce IEEE. Jan Šístek. Na konferenci se také
diskutovalo o podmínkách pro vytvoření odborné
skupiny společnosti PES ( Power and Energy
Society). Příští ročník CEEKL se koná v sobotu
5
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opět

oblasti. Počas neformálnej diskusie sprevádzanej
občerstvením sa účastníci dohodli, že Ing. Šíma
zorganizuje voľne nadväzujúci seminár o WSN
v Brne dňa 5. 11. 2008. Prekvapivý a zo strany
organizátorov neočakávaný ale o to cennejší prínos
seminára je zárodok možnej budúcej spolupráce
medzi pracoviskami v Čechách, na Morave a na
Slovensku v oblasti výskumu WSN.

podpořen

Peter Farkaš

Computers
Výbor chapteru Computers
pro rok 2009
Výbor CS Computer Chapter bude v roce 2009
pokračovat ve složení
• doc. Jan Janeček, FEL ČVUT - předseda
• Prof. Ondřej Novák, TU Liberec místopředseda
• doc. Karel Ježek, ZČU Plzeň
• Prof. Jiří Šafařík, ZČU Plzeň.
Jan Janeček

Účastníci konference CEEKL na svých strojích

Ivan Petružela

Zprávy z odborných společností
CAS/COM/SP
Seminár o bezdrôtových
senzorových sieťach

Zprávy ze studentské sekce

Dňa 13. 10. 2008 sa uskutočnil seminár
o bezdrôtových senzorových sieťach (WSN).
Zorganizoval a viedol ho predseda Spoločnej
odbornej spoločnosti CAS, COM a SP, CS sekcie
IEEE v spolupráci s Ing. Martinom Rakúsom, PhD.
a študentami Bc. Kenyerešom a Bc. Šajbanom.
Úvod patril stručnej rekapitulácii histórie budovania
laboratória WSN na Katedre telekomunikácií FEI
STU. Kolektív pod vedením prof. Farkaša sa
v ostatných rokoch podieľal na IST projektoch
NEXWAY - Network of Excellence in Wireless
Communications 5. RP a CRUISE - Creation of
Ubiquitious Intelligent Sensing Environments 6. RP
podporovaných Európskou komisiou a ďalších 3
projektoch
podporovaných agentúrami VEGA,
KEGA a APVV, ktoré súviseli s problematikou
WSN. Potom bola venovaná pozornosť otvoreným
problémom výskumu uvedenej technológie a výčtu
oblastí jej možných aplikácií. Študenti po skončení
úvodnej prednášky prezentovali najprv WSN
technológiu spoločnosti Crossbow, ktorá tvorí
základ laboratória. Záujem vyvolali aj praktické
demonštrácie fungovania a programovania uvedenej
siete. Záverečnú diskusiu veľmi obohatila
prítomnosť hostí, ktorí tiež disponujú nielen
teoretickými ale aj praktickými skúsenosťami
s WSN. Napríklad Ing. Milan Šimek z Ústavu
telekomunikací VUT Brno strávil dlhšie obdobie
na Lisabonskej univerzite, kde pod vedením Prof.
Silvu pracoval na výskumných úlohách v danej

Kongres studentských sekcí
SBC 2008
Na konci léta, od 28. srpna do 1. září, proběhl
v Londýně kongres studentských sekcí a GOLDů
– akce jejímž cílem je každé dva roky uvítat
zejména aktivní členy studentských sekcí a GOLD
sekcí. Program kongresu byl velmi bohatý,
zaměřený jednak na seznámení studentských členů
fungováním IEEE, poskytující rady a doporučení
pro chod studentských sekcí a obsahoval
i workshopy s cílem rozvíjet měkké dovednosti
(soft-skills) a manažerské schopnosti účastníků.

Davy mladých i starších zkušených lídrů IEEE z našeho regionu
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otužilejší i koupání v rybníce. Místo konání akce se
dosud měnilo každé dva roky a rádi bychom
u tohoto schématu zůstali i v budoucnosti. Znáte-li
příjemné místo kde je možné zajistit ubytování,
stravování a prostor pro prezentace, neváhejte své
nápady poslat na adresu ieee@feec.vutbr.cz .

Je určitě na místě vyzdvihnout naprosto perfektní
organizaci workshopu, do detailů promyšleného
a fungujícího jako dobře namazaný stroj.
Pro aktivního člena studentské sekce IEEE byl
takový kongres jedinečnou příležitostí nejen
k rozšíření povědomí o IEEE jako takovém, ale
i k navázání zahraničních kontaktů. Československá
sekce byla na kongresu reprezentována dvěma
svými členy.

Martin Slanina
Komentář k volbám
do studentské sekce

Martin Slanina

V době předvánoční, plné shonu, čekalo naši
studentskou sekci IEEE zhodnocení naší celoroční
práce. Její součástí byla i volba nových lidí do křesel
nejvyšších. Současnému předsedovi, Ing. Martinovi
Slaninovi, skončila “studentská léta“ a s tím
související dvouleté funkční období. Současně
na funkci místopředsedkyně abdikovala s časových
důvodů Ing. Jana Jílková. Čekal nás tedy nelehký
úkol.
Setkání proběhlo v pěkném prostředí brněnské
restaurace za přítomnosti bývalých i současných
členů naší studentské sekce. Kandidáty na
předsednický post byli Ing. Jan Puskely a Ing. Petr
Kejík. Na funkci místopředsedy kandidovali Ing. Jan
Kovář a Ing. Radek Dvořák.
Průběh voleb prokázal, že Ing. Jan Puskely je
jasným favoritem předsednické volby a studentská
sekce byla v jeho podpoře zcela jednotná. Obdobný
průběh měla i volba místopředsedy, jímž se nakonec
stal Ing. Jan Kovář. Do funkce neméně důležité, již
pokladník představuje, byla znovu zvolena Ing.
Lucie Dordová a do funkce jejího pomocníka se
dobrovolně přihlásil Ing. Tomáš Zvolenský.
Volba do předsednictva byla potvrzena přípitkem
lahodného pěnivého moku, po němž přišla na řadu
večeře. Seznámení předsedy s místní podlahou se již
stává rituálem. Co říci na závěr? Popřejme novému
vedení hodně úspěchu v následujícím funkčním
období a hodně náhod bez nehod.

IEEE Workshop Zvůle 2008
Již pošesté letos na konci srpna (25. - 27.
srpna) studentská sekce při VUT v Brně
zorganizovala setkání doktorandů, stejně tak jako
minulý rok ve stanovém táboře poblíž obce Zvůle.
Velmi rád konstatuji že i letos počet účastníků akce
vzrostl a v jejím sborníku bylo publikováno
71 příspěvků.

Po přednáškách hurá na společný výlet. Končící předseda
studentské sekce M. Slanina (mapu studující vlevo) kontroluje
náročnost vybrané trasy

Oproti loňsku se i výrazně lépe vydařilo počasí a tak
po odborném programu a prezentacích byl prostor
pro vycházky do krásné okolní přírody a pro

Jan Puskely
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