činnost odborných organizací

Konference Technika osvětlování XXVI,
Dny Josefa Lindy, Plzeň 2014
Ve dnech 27. a 28. května 2014 uspořádala Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň, a Zdravotní ústav
se sídlem v Ústí nad Labem konferenci
Technika osvětlování XXVI, Dny Josefa
Lindy. Konference byla zaměřena na aktuální problémy denního a umělého osvětlení. Místem konání se opět stalo Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Hlavním partnerem konference byl Osmont,
dalšími partnery Elkovo Čepelík, Astra
MS software, Luxo Profi, INGE Opava
a B.E.G. Mediálními partnery konference byly odborný časopis SVĚTLO a časopis TOB tepelná ochrana budov. Odbornými a organizačními garanty akce opět
byli Ing. Jana Lepší a Ing. Pavel Stupka.
Konference byla určena zájemcům převážně z řad projektantů elektro a osvětlení, architektům, pracovníkům hygienické
služby a zdravotních ústavů. Konferenci zahájili v úterý 27. května její organizátoři. Po zahájení a přivítání účastníků
navazovaly přednášky podle stanoveného programu, které provázel velký zájem
zúčastněných. Témata přednášek byla
velmi pestrá, většinou vycházela z praxe
a v přednáškovém sále navodila atmosféru vhodnou k mnoha diskusím. Diskuse
potvrdily aktuálnost zvolených témat, jejich závažnost v praxi a potřebu hledat
společné řešení sporných otázek. V bloku
přednášek bylo rovněž zařazeno vystoupení vystavovatelů, kteří se nejen představili, ale hlavně obohatili kuloárové prostory svými stánky. Především o přestávkách se věnovali účastníkům konference
a prezentovali nabídku svého sortimentu.
Společenský večer nabídl účastníkům
nejen skvostnou večeři, ale i výborné víno
a pivo z plzeňských zdrojů, které pozvolna navodily pohodu a radost ze setkání
kolegů a přátel. Rozproudila se diskuse
jak v rovině přátelské, tak odborné. Živá
klavírní hudba v průběhu večera vytvářela v sále originální komorní atmosféru.
Obohacením večera bylo vystoupení písecké skupiny silové akrobacie. Pět mladých
mužů předvedlo akrobatické umění, které
bylo často odměňováno spontánním potleskem. V pozdější části večera vystoupil
a účastníky pobavil Pavel Dolejška kouzelnickým vystoupením Nic není nemožné. Součástí večera bylo rovněž blahopřání jubilantům. Byl jím především Ing. Pavel Stupka, jehož jméno a iniciativa jsou
neodmyslitelně spjaty s mnohaletým konáním plzeňských akcí. Je nutné mu k ži-
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Obr. 1. Odborné přednášky zaujaly velké množství posluchačů

votnímu jubileu upřímně blahopřát a zároveň přát do dalších let pevné zdraví, stejné nadšení a vytrvalost jak pro odbornou

Obr. 2. Výstava světelné techniky

práci, tak pro jeho mnohé sportovní aktivity a výkony. Druhým oslavencem byla
RNDr. Marie Juklová, které organizátoři popřáli k životnímu
jubileu. Organizátoři byli připraveni popřát také jednomu ze
zakladatelů plzeňské
odborné skupiny, jejíž
úspěchy mu vždy ležely na srdci, Ing. Tomáši Maixnerovi, k jeho
půlkulatinám. Bohužel
pro nemoc nebyl přítomen. Přesto bylo jeho
jubileum vzpomenuto
a touto cestu mu organizátoři i účastníci konference dodatečně přejí
pevné zdraví a mnoho
dalších sil v jeho tvůrčích aktivitách.
Ve středu 28. května
pokračovaly přednášky a nové a nové rozhovory v duchu předešlého dne. Atmosféra v přednáškovém sále
byla snad ještě vstřícnější, symbióza přednášejících a posluchačů ještě dynamičtější. Závěrečné ocenění
a poděkování za vzornou organizaci konfe-
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činnost odborných organizací
rence si Ing. Jana
Lepší, Ing. Pavel
Stupka, Ing. Petr
Tůma, PhDr., a další spolupracovníci
z plzeňské regionální skupiny opravdu
zasloužili. Zůstali
věrni tradici plzeňských akcí i odkazu jejich zakladatele doc. Ing. Josefa
Lindy. Vepsali další
úspěšnou stránku
nejen do historie
jejich regionu, ale
i do historie osvětlování u nás.
Po skončení konference byla zájemcům nabídnuta exkurze do Meditační zahrady s Památníkem obětem
zla www.bip.cz/pamatnik. I přes lehký déšť návštěva tohoto překrásného
místa zájemce doslova ohromila. Pro
ty, kteří tuto zahra-

du neviděli, je to doporučení k tomu, kdykoliv při pobytu v Plzni ji navštívit.
Z konference byl vydán sborník přednášek jak v papírové, tak v elektronické
verzi. Konference byla zařazena do programu celoživotního vzdělávání České
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).
Zdravotničtí pracovníci obdrželi potvrzení o účasti s přiděleným počtem kreditů podle platné vyhlášky. Přednášející, účastníci, vystavovatelé i hosté prožili
na této konferenci dva dny plné poznání
i pohody. Poděkování patří nejen kolektivu organizátorů, ale zvláště přednášejícím, kteří vtiskli konferenci pečlivě připravenými přednáškami nezaměnitelnou
atmosféru, osmi vystavovatelům s jejich
nabídkou a 103 posluchačům za jejich
účast, zájem a bezpočet postřehů a reakcí
k předneseným tématům. Úspěch plzeňské konference zůstává skvělým doporučením pro příští setkání odborníků v oboru osvětlování v Plzni. S účastníky věrnými plzeňským konferencím i s novými
zájemci se za dva roky těší na viděnou organizační kolektiv České společnosti pro
osvětlování, regionální skupina Plzeň.

Obr. 3. Naši dva jubilanti – Marie Juklová a Pavel Stupka

Obr. 4. Společenský večer: skupina silové akrobacie z Písku a kouzelník
Pavel Dolejška ve stylovém LED saku

RNDr. Marie Juklová
Foto: Ing. Jana Kotková

Česká společnost pro osvětlování
a Vysoké učení technické v Brně, FEKT
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