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činnost odborných organizací

Poděkování patří všem, kteří se na jeho 
přípravě a průběhu podíleli. Příspěvky 
a přednášky semináře jsou volně ke staže-
ní na stránkách společnosti www.srvo.cz.

Celá akce měla přece jen jeden nedo-
statek. Přes mnohé výzvy neaktualizovali 

všichni členové kontakty. A tak se stalo, že 
informace o setkání nedorazila v několika 
případech ke svým adresátům. Předsed-
nictvo touto cestou žádá všechny členy 
o sdělení spojení na adresu místopřed-
sedy – tesarj@srvo.cz.

Společnost s novým vedením nastoupi-
la i novou cestu. Vyzývá všechny, kterým 
záleží na kvalitě veřejného osvětlení, aby 
se přidali. Uvítá i ty, kteří ji v minulosti  
z jakéhokoliv důvodu opustili. 

Ing. Jana Kotková

Ve dnech 15. až 16. října 2009 se ve Var-
šavě, v prostorách Varšavské polytechniky, 
uskutečnila při příležitosti 80 let od založe-
ní Polského komitétu pro osvětlování kon-
ference Světelná technika 2009 – XVIII. 
národní konference o osvětlování. Kon-
ferenci zahájil dr. Ing. Jan Grzonkowski, 
Ph.D., prezident Polského komitétu pro 
osvětlování, přivítáním účastníků a refe-
rátem na téma Osmdesát let Polského ko-
mitétu pro osvětlování. Následně pozdravil 
účastníky prof. Janos Schanda z Maďarska. 
Ve jménu předsednictví CIE předal diplo-
my CIE zasloužilým pracovníkům, kteří 
se významnou měrou podílejí na rozvoji 
oboru osvětlování v Polsku a na činnosti v 
této organizaci. Za Českou společnost pro 

80 let od založení Polského komitétu pro osvětlování

osvětlování v zastoupení prof. Ing. Kar-
la Sokanského, CSc., pozdravila účastní-
ky konference RNDr. Marie Juklová a po-
přála jejich činnosti do dalších let mnoho 
úspěchů. Ing. Stanislav Darula, CSc., vy-
stoupil s příspěvkem za Slovenskou svě-
telnětechnickou společnost a vyslovil pře-

svědčení, že Pol-
ský komitét pro 
osvětlování bude 
stejně úspěšný 
ne následujících 
80, ale aspoň 
180 let. Na kon-
ferenci odezně-
lo 37 přednášek 
ve třech sekcích 

– Všeobecné problémy osvětlování, Vý-
počty a měření ve světelné technice a Svě-
telnětechnická zařízení. Z konference byl 
vydán sborník přednášek (je k dispozici u 
prof. Karla Sokanského, CSc.).

RNDr. Marie Juklová
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