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Česká společnost pro osvětlování, re-
gionální skupina Plzeň, Fakulta elektro-
technická Západočeské univerzity v Plz-
ni a Zdravotní ústav se sídlem v Plzni 
pořádají 24. až 25. května 2010 tradič-
ní konferenci zaměřenou na aktuální 
problémy umělého a denního osvětlení 
Technika osvětlování XXIV.

Také tento ročník se uskuteční v pro-
storách školicího a rekreačního zaříze-
ní ZČU na zámku v Nečtinech (http://
www.ops.zcu.cz/suz/nectinysuz.html).

Akce je určena pro provozovatele, uži-
vatele a projektanty osvětlovacích sou-
stav, pracovníky hygienické služby, zdra-
votních ústavů a další zájemce o světel-
nou techniku.

Pozvánka na Techniku osvětlování XXIV v Nečtinech
Konference je zařazena do progra-

mu celoživotního vzdělávání České ko-
mory autorizovaných inženýrů a techni-
ků činných ve výstavbě (ČKAIT). Čle-
nové ČKAIT získají za její absolvování 
dva akreditační body. Zdravotničtí pra-
covníci obdrží potvrzení o účasti s přidě-
leným počtem kreditů podle vyhlášky č. 
423/2004, ve znění vyhlášek č. 321/2008 
a č. 4/2009. Účastník obdrží osm kredi-
tů, přednášející deset kreditů, spoluautor 
přednášky pět kreditů.

V rámci konference se uskuteční pro-
pagační výstava výrobců a prodejců osvět-
lovací a měřicí techniky.

Ubytování a stravování účastníků jsou 
připraveny na zámku.

Součástí konference bude neformál-
ní společenský večer s programem, urče-
ný zejména k navázání užších kontaktů 
mezi příznivci světelné techniky.

Stálí účastníci obdrží v dubnu e-mai-
lem (poštou) pozvánku s přihláškou. Dal-
ší zájemci o zařazení do zasílací databá-
ze se mohou obrátit na uvedenou adresu.

Aktuální informace o konferenci, je-
jím programu, cenách, apod. naleznete 
na stránce http://www.metaknihovna.
cz/svetlo, kde je rovněž možné vyplnit 
on-line přihlášku na konferenci.

Organizační garant:
Ing. Pavel Stupka
tel.: 371 408 408, 603 424 446
e-mail: pavel.stupka@zu.cz

Vážení přátelé světelné techniky,
dovolujeme si vás tímto znovu upozor-

nit na konání III. konference Vyšegrád-
ských zemí o osvětlení, která se bude ko-
nat v krásném prostředí hotelu Santon 
u Brněnské přehrady. 

Termín konání konference je 23. až 
25. června 2010.
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Jestliže jste ještě neobdrželi pozvánku 
poštou nebo e-mailem, veškeré informace 
o konferenci naleznete na internetových 
stránkách České společnosti pro osvětlo-
vání – www.csorsostrava.cz.

Protože očekáváme hojné zastoupení 
našich kolegů z Polska, Maďarska a Slo-
venska, dovolujeme si vám tuto příleži-

tost nabídnout ke konzultaci problémů 
v osvětlování v rámci téměř celé střed-
ní Evropy.

Na viděnou při odborném i společen-
ském programu se těší

celý přípravný výbor

Nakladatelství FCC Public, které vydá-
vá časopisy Automa, Elektro a Světlo, po-
skytne letos ve svém stánku 2D9 na vele-
trhu Amper prostor robotům využívaným 
ve výuce na ČVUT v Praze. Zatímco v loň-
ském roce se návštěvníci stánku seznámi-
li s různými robotickými „hračkami“, kte-
ré si v rámci výuky vytvořili studenti vět-
šinou středních škol, letos dostanou šanci 
robotické výtvory studentů pražské tech-
niky. Ve čtvrtek 15. dubna, v 10:00, 12:00, 

Výukové roboty ve stánku FCC Public

14:00 a 16:00 hodin bude stánek 2D9 pa-
třit robotům, které si studenti sestavili ze 
stavebnice LEGO Mindstorms NXT při 
řešení bakalářských prací. Návštěvníky 
překvapí robot, který dokáže sestavit Ru-
bikovu kostku, inverzní robotické kyvadlo 
či robot-pavouk, který se účinně brání, jak-
mile se jej někdo snaží uchopit nebo mu 
snad ublížit. Na návštěvníky, kteří se roz-
hodnou pro návštěvu stánku FCC Public 
čeká i další robotické překvapení.
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