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Příště si přečtete
Příští číslo bude letní dvojčíslo 8-9. To bývá tradičně věno-

váno MSV. Veletrh je ale letos posunut až na listopad. Jenže 
s tiskárnou už máme domluvené termíny – a proto letní dvoj-
číslo zachováme. Jeho témata budou:
– digitální transformace a konvergence provozních, infor-

mačních a inženýrských systémů (OT, IT, ET),
– aditivní výroba (3D tisk),
– výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci.

Uzávěrka tohoto čísla je 20. 8. 2021; máte-li tedy k uvede-
ným tématům co napsat, ozvěte se nám.

Před MSV v Brně vyjde číslo 10 (uzávěrka 20. 9.), zde 
tedy budete mít příležitost pozvat návštěvníky do svých 
stánků nebo zveřejnit informace o novinkách, které na pod-
zim chystáte. V tomto čísle zůstanou i původně plánovaná 
témata:
– automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné 

zdroje, distribuce elektřiny a tepla, smart grids,
– bezdotykové měření teploty,
– měření spotřeby elektřiny a tepla.

S některými autory a firmami máme domluvené prezenta-
ce do říjnového čísla už dlouho dopředu, proto se snažíme 
témata měnit co nejméně.

Těší nás zájem některých firem o zveřejňování vzděláva-
cích článků, popisů úspěšných projektů a realizací. V posled-
ní době se mnozí zhlédli v podcastech, webinářích a dalších 
audio- a videoprezentacích. Jenže pro technické informace 
je písemná forma, doplněná schématy a obrázky a třeba 
i ukázkovými videosoubory, přece jen nejlepší. To není žádné 
staromilství nebo hipsterský návrat k papíru (ostatně články 
mohou stejně dobře vycházet v papírové podobě jako na 
internetu a elektronická podoba má mnoho předností), ale 
prosté konstatování skutečnosti, že písemná forma sdělení je 
pro odborné texty nejpraktičtější a nejefektivnější.

Kdybyste se chtěli připojit a do časopisu přispět nebo 
i přispívat pravidelně a zapojit se do jeho tvorby, právě teď 
je vhodný čas domluvit se, protože chystáme ediční plán na 
příští rok, kde můžeme zohlednit vaše preference, možnosti 
a představy.
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