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Česká společnost pro osvětlování, Re-
gionální skupina Ostrava a VŠB – Tech-
nická univerzita Ostrava vás zvou na tra-
diční vzdělávací program, Kurz osvět-
lovací techniky XXVIII se zaměřením 
na moderní světelné zdroje.
Místo konání: Hotel Dlouhé Stráně, Kou-
ty nad Desnou, 788 12
Termín konání: 11. až 13. 10. 2010
Nosné tematické okruhy:
Vnitřní osvětlení:
– regulace a řízení moderních světelných 

zdrojů v interiérech,
– interiérové osvětlení a světelné diody, 
– energetické audity budov.
Venkovní osvětlení:
– osvětlování venkovních pracovních 

prostorů,
– architektonické hledisko venkovního 

osvětlování (využití LED),

Společnost OSRAM Česká republika s.r.o. 
vás zve na odborný seminář

Semináře se konají od 9.00 do 16.00 hodin:
18.2. 2010 v Plzni / ANGELO HOTEL PILSEN, U Prazdroje 6
25.2. 2010 v Praze / Národní technická knihovna, Technická 6
11.3. 2010 v Brně / Holiday Inn, Křížkovského 20
(Občerstvení zajištěno)

www.osram.cz

Semináře se konají od 9.00 do 16.00 hodin:
18 2 2010 v Plzni / ANGELO HOTEL PILSEN U Prrazdroje 6

LILO 2010 - systémová řešení osvětlení

Váš zájem o účast na semináři potvrďte do 1.2.2010 
e-mailem na osram@osram.cz nebo telefonicky na 272 118 850.
Uveďte prosím místo a datum vybraného semináře. 
Podrobnější informace a program semináře naleznete 
na www.osram /LILO.cz.cz

Kurz osvětlovací techniky XXVIII – 1. oznámení

– rušivé světlo.
Veřejné osvětlení:
– problematika jasových poměrů na vo-

zovkách,
– použití svítidel veřejného osvětlení 

s moderními světelnými zdroji v praxi,
– osvětlování nepřehledných a nebez-

pečných míst na veřejných komuni-
kacích.

Hygiena:
– palčivá témata, která stále zůstávají, 
– legislativa.
Elektro:
– zpětné vlivy osvětlovacích soustav,
– netradiční způsoby napájení osvětlo-

vacích soustav.
Doprovodný program: 
– výstava osvětlovací techniky, 
– tradiční společenský večer s bohatým 

programem.

Exkurze: přečerpávací elektrárna Dlouhé 
Stráně včetně horní nádrže, papírna na vý-
robu ručního papíru a lázně Velké Losiny.

Za výbor ČSO RS Ostrava vás srdeč-
ně zvou:
Odborný garant:
prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
e-mail: karel.sokansky@vsb.cz
tel.: 596 995 181, mobil: 603 862 282 
Organizační garant: 
Ing. Ivana Sokanská
Bráfova 4, 702 00 Ostrava
tel.: 608 468 956 

pro nové (neregistrované) zájemce:
adresu, na kterou chcete obdržet
přihlášku, zasílejte na: 
e-mail: sokanska@csorsostrava.cz

Dne 1. prosince 2009 svolal náměstek 
hejtmana Libereckého kraje pro školství, 
mládež, sport a tělovýchovu Bc. Radek 
Cikl tiskovou konferenci, na které ozná-
mil záměr zřizovatele sloučit SUPŠS v Ka-
menickém Šenově se SPŠ v Novém Boru 
k 1. dubnu 2010. Toto sloučení by ve sku-
tečnosti znamenalo fyzickou likvidaci nej-
starší sklářské školy na světě a ukončení její 
činnosti, trvající 153 let. Toto rozhodnutí 
vyvolalo vlnu protestů doma i v zahrani-
čí. Za zachování školy se postavili význam-
né organizace i jednotlivci. Vznikly česká 
a zahraniční verze petiční akce za zacho-
vání školy a studenti SUPŠS uspořádali 

Light and Glass za zachování SUPŠS v Kamenickém Šenově
protestní demonstraci proti sloučení obou 
škol. Do akce na záchranu školy vstoupila 
také organizace Light and Glass. Tato or-
ganizace byla založena v květnu 2000 v Ka-
menickém Šenově. Organizace má za úkol 
výzkum vysoce kvalitních osvětlovadel 
a lustrů, jehož výsledky by měly využívat 
muzea, zámky, kostely a sběratelé. Light 
and Glass by mělo být fórem pro setkává-
ní historiků, restaurátorů, vědců, obchod-
níků a sběratelů. Součástí programu této 
organizace je také vzdělávání a výchova.

Evropská organizace European Soci-
ety and Documentationcentre for Chan-
deliers, Light and Lighting uveřejnila 

v těchto dnech na svých webových strán-
kách oznámení o vzniku sekce Educati-
on with Glass and Light. 

http://www.lightandglass.eu:80/
Jedním z hlavních cílů této nově vy-

tvořené sekce je pomoci zachovat SUPŠS 
v Kamenickém Šenově, nejstarší sklářskou 
školu na světě. Sekce Education with Glass 
and Light chce zprostředkovat jednání 
mezi sdružením International Glass Alli-
ance, reprezentovaným paní Amy Braben-
der, MA, a zřizovatelem školy, zastoupe-
ným panem Bc. Radkem Ciklem, na kte-
rém bude předložen oficiální dokument 
s plánem na zachování školy. S




