Tisková zpráva
Fakulta elektrotechnická

Třetí ročník dětské univerzity JuniorFEL zahájen
Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni otevřela v pondělí 24. srpna 2009 již potřetí
své dveře malým studentům.
Během posledního týdne prázdnin mají děti ve věku 9 až 16 let možnost zažít atmosféru
vysokoškolského prostředí. Pod vedením zkušených učitelů FEL pronikají do tajů elektrotechniky a
elektroniky.
Na pěti pracovištích se mohou účastníci seznámit s alternativními zdroji elektrické energie, její
výrobou, družicovým a digitálním vysíláním nebo vyzkoušet jak sestavit, naprogramovat a oživit
vlastního robota, který nalezne a zachytí předmět. Letošní novinkou je zařazení konstruování ze znovu
populárních stavebnic Merkur v jejich elektrifikované verzi. Z nich je na JuniorFEL možné postavit
vlastní elektrický motor nebo zvonek.
„Zájem o JuniorFEL je stále velký – kapacitu máme navýšenu již od loňského roku na 60 míst.
Bohužel jsme i letos museli některé zájemce odmítnout,“ říká proděkan Václav Kůs, garant celé akce.
Slavnostní promoce pro dětské účastníky
pátek 28. 8. od 12:00, posluchárna EP 110, Fakulta elektrotechnická ZČU, Univerzitní 11, Plzeň
Týdenní pobyt na Fakultě elektrotechnické je pro všechny účastníky zakončen slavnostní promocí.
V pátek 28. srpna od 12:00 hodin budou zástupci vedení fakulty předávat všem účastníkům diplomy.
Navíc budou oceněni nejlepší z malých studentů – samozřejmě se bude jednat o dárky z oblasti
elektrotechniky.
Účast na slavnostní zakončení potvrdili i zástupci města Plzně a Plzeňského kraje – primátor Plzně
Pavel Rödl, členka Rady města Plzně Petra Kacovská, člen Rady Plzeňského kraje Jiří Struček,
Jaroslava Havlíčková, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje a
předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK Martin Baxa. Chybět nebude ani
vedení ZČU zastoupené rektorem Josefem Průšou a prorektorem Františkem Ježkem. Na zakončení
jsou samozřejmě zváni rodiče i příbuzní všech účastníků i široká veřejnost.
Kontakt:
Fakulta elektrotechnická, Západočeská univerzita v Plzni
proděkan Jaroslav Fiřt – tel: 377 634 229, firt@kae.zcu.cz
proděkan Václav Kůs – tel: 377 634 400, kus@kev.zcu.cz
http://juniorfel.zcu.cz http://www.fel.zcu.cz
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