činnost odborných organizací

Technika osvětlování XXVII
Dny Josefa Lindy
V letošním roce dospělo konání akce
Technika osvětlování Dny Josefa Lindy
k úctyhodnému číslu 27. Plzeňské setkání odborníků se uskutečnilo v kongre-

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.
V úvodu konference
přivítali účastníky členové organizační kolektivu a poděkovali
jim za jejich účast. Přivítání se v roli hostitele
rovněž zúčastnila hotelová manažerka – ředitelka Parkhotelu paní
Petra Hanáková, dále
předseda České společnosti pro osvětlování

následovalo přednáškové defilé. Na programu bylo připraveno celkem 22 přednášek. Nutno zdůraznit a ocenit, že o tuto
konferenci projevil zájem velký počet zce-

Obr. 1. Pohled do přednáškového sálu

sovém centru Parkhotel v Plzni opět v májových dnech – 25. až
26. května 2016. Pořadatelem byla Česká
společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň, pobočný spolek, a Zdravotní ústav
se sídlem v Ústí nad Labem. Programem této
konference byly problémy denního a umělého
osvětlení a jeho vlivu na
zdraví lidí. Pozornost
byla především věnována úsporám a využívání LED techniky při
osvětlování vnitřních
i venkovních prostorů
a komunikací.
Role garantů konference se opět spolehlivě ujal osvědčený organizační kolektiv – Ing. Jana Lepší,
Ing. Pavel Stupka a
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Partnery konference byli Elkovo Čepelík, Solatube originál- Obr. 2a, b. Součástí konference byla tradičně výstava produktů
ní světlovody, Osmont, z oboru světelná technika
Astra MS Software,
B.E.G. a NBB Bohemia. Mediálním partdoc. Ing. Petr Baxant, Ph.D., a RNDr. Manerem bylo tradičně Světlo – časopis pro
rie Juklová v zastoupení prof. Ing. Karla
světlo a osvětlování (vydává FCC Public).
Sokanského, CSc., za ČSO Ostrava. Poté
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Obr. 3a, b. Debata nad výsledky měření jasovým analyzátorem v přednáškovém sále

la nových účastníků. Konferenčním sálem
zaplněným celkem 110 účastníky se začaly odvíjet pečlivě připravené přednášky.
Bohatá diskuse k předneseným tématům
navozovala vždy atmosféru zájmu o přednesenou problematiku.
Součástí konference byla propagační výstava výrobců a prodejců elektro a
osvětlovací a měřicí techniky. Vystavovatelům – Elkovo Čepelík, Solatube originální světlovody, Osmont, B.E.G., NBB
Bohemia a Astra MS Software – bylo
umožněno krátké vystoupení v rámci
přednášek. Překvapením a milým osvěžením v tomto bloku bylo vystoupení
Ing. Pavla Novotného s nabídkou neznámého, avšak z hlediska dosahovaných
úspor bezkonkurenčního trubicového
světelného zdroje Jasantube. Následně –
o přestávkách – byli zástupci vystavovatelů v přilehlých prostorách konferenčního sálu účastníkům již plně k dispozici.
Neformální společenský večer k diskusím i zábavě v prostorách hotelu, který
je vždy očekáván se zájmem, byl zahájen
přivítáním účastníků a slavnostním přípitkem. Stoly bohatě obložené naaranžovanými lahůdkami, včetně zauzeného selátka, připravenými mistry hotelové kuchy-
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A nastal čas k (nejen) odborným, ale i přátelským diskusím a setkáním v prostorách
sálu. Večer obohatila vtipnými písněmi autorská dvojice hudebníků Zdeněk Lahoda
a Vilém Dubnička z Plzně. Profesionálním
přednesem náladových melodií zaručujících kvalitní hudební zážitek završil večer
klavírista plzeňského divadla dipl. um.
Jan Sedláček.

Obr. 4. Prezentace neznámého, avšak z hlediska dosahovaných úspor bezkonkurenčního
trubicového světelného zdroje Jasantube se
s velkým úspěchem zhostil Ing. Pavel Novotný

ně ocenili všichni zúčastnění. A co jiného
k zapití by mohlo být lepší než plzeňské
pivo doplněné kvalitními víny. Nejen bohatá večeře, ale též doprovodný program,
kterého se zhostí i půvabné dívky, bývá neodmyslitelnou součástí večera. V Plzni tento úkol přijaly akvabely – dívky z oddílu
synchronizovaného plavání Slavia Plzeň.
V ne příliš teplé vodě hotelového bazénu
předvedly na úvod svoji sestavu s originálními figurami. Dlouhotrvající potlesk diváků ocenily neméně krásným přídavkem.

Obr. 5. Součástí doprovodného programu bylo
atraktivní vystoupení akvabel z oddílu synchronizovaného plavání Slavia Plzeň

Druhý den konference naplněný řadou
přednášek uplynul jako voda. Účastníci
si z Plzně odvezli nejen nové poznatky
z oboru osvětlování v podobě tištěných
sborníků, ale především poznání a krás-

né zážitky. Po společném obědě byla ještě
připravena exkurze do pivovaru Prazdroj,
které se zúčastnilo čtrnáct zájemců. Uslyšeli výklad o způsobu výroby piva, viděli výrobní linky, varnu, plničku piva, ale
i pověstné plzeňské sklepy se sudy piva.
Plzeňskou konferenci zbývá už jen
zhodnotit. Nejenže opět odborně víc než
obstála, ale svou náplní přispěla k další
cestě pokroku v oboru osvětlování. Přispěla k poznání i k navázání užitečných
kontaktů a stejně tak i svým originálním
duchem ke dvěma nevšedním dnům v zaběhnutém koloběhu povinností každého
účastníka. Poděkování za obětavou práci s přípravou konference si zaslouží především kolektiv organizátorů. Díky patří
všem účastníkům, kteří svou účastí konferenci obohatili, vystavovatelům s jejich
stánky a nabídkami a rovněž partnerům
konference, za jejichž podpory mohla
tato akce dosáhnout patřičného lesku.
S přáním mnoha úspěchů všem na
poli osvětlování a s přáním opětovného
setkání na akcích České společnosti pro
osvětlování
RNDr. Marie Juklová
Foto: Ing. Jana Kotková (1 až 4), Ing. Jan
Škoda (5)
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