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SEMINÁŘE POŘÁDANÉ ASOCIACÍ ZNALCŮ A ODHADCŮ ČR 
Profesní obor stavebnictví a oceňování nemovitostí  Morava

12. 6. 2014 – seminář Zlín
10. a 11. 10. 2014 – seminář Skalka u Kyjova

27. 11. 2014 – schůze Profesního oboru Morava v Brně
Program bude v pozvánkách a na webových stránkách profesního oboru: www.AZOPOSN.cz

VeFoS – Vehicle Forensic Science Brno
Mezinárodní konference znalců – analytiků silničních nehod

Vzhledem k neustálým změnám v pořádání veletrhů BVV se v roce 2014 konference nekoná.
Blíže viz http://www.bvv.cz/autosalon-brno/

Dne 26. června proběhne ve Velké Británii tradiční den nárazových testů
ITAI CRASH DAY

pořádáný britskou organizací na analýzu nehod ITAI.
Akce proběhne na okruhu v Bruntingthorpe. Více informací na: www.itai.org

Ve dnech 29 až 30. 6. 2014 proběhne v Londýně významná konference forenzních věd
International Conference on Forensic Sciences (ICFS 2014)

pořádaná Světovou akademií vědy, inženýrství a technologie WASET s širokým záběrem forenzních disciplín, renomovaným 
vědeckým výborem a výstupy zaslanými do renomovaných vědeckých databází.

Více informací na: www.waset.org/conference/2014/06/london/ICFS

23. výroční mezinárodní konference EVU 
16. až 18. 10. 2014  Kopenhagen (Kodaň), Dánsko

16. až 18. 10. 2014
Kopenhagen (Kodaň), Dánsko

Nosnými tématy letošní výroční konference jsou nehody za účasti nákladních vozidel 
a problematika nových tvarů vozidel. 

Tradičně nechybí otevřené fórum pro příspěvky z jiných oblastí.
Více informací na:
 www.evuonline.org

resp.
http://www.evuonline.org/de/component/content/article/4-startseite/1083-call-for-papers-23rd-annual-congress-evu

8. ročník konference PODLAHY  2014
23.–24. září 2014 * Kulturní centrum Novodvorská * Novodvorská 151, Praha 4
Konference je přihlášen do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.

Podrobnosti na: www.konferencepodlahy.cz

ROČNÍK 25 – 2014

V této rubrice zveřejňujeme pro potřeby čtenářů konference, semináře a školení, o jejichž konání obdržíme informaci, a to okamžitě 
po jejím dodání. Informace budou zůstávat resp. budou upřesňovány v dalších číslech až do doby konání akce. (Pokračování na str. 57)
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Mezinárodní veletrhy Brno – Výstaviště, 29. 9.–3. 10. 2014 

Mezinárodní strojírenský veletrh 

Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů 

Automatizace – Měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika

WELDING – Mezinárodní veletrh svařovací techniky

FOND-EX – Mezinárodní slévárenský veletrh

PROFINTECH – Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy

PLASTEX – Mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů

www.bvv.cz

MotorTechna Brno

18. 10. 2014 * Brno – Výstaviště

Burza historických vozidel, náhradních dílů a dokumentace, výstava historických automobilů

Caravaning Brno

6.–9. 11. 2014 * Brno – Výstaviště

 Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů

Ve dnech 24. až 25. 11. 2014 proběhne v Singapuru již druhý ročník velice prestižní

konference forenzních věd a kriminalistického výzkumu

 s řadou odvětví.

Více informací na www.forensci-conf-org
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