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činnost odborných organizací

Tato mezinárodní konference je pořádána pravidelně jednou 
za dva roky. V pořadatelství se střídá Česká republika a Slo-
venská republika. Organizace devatenáctého ročníku konfe-
rence v roce 2011 připadá na Českou republiku – bude se ko-
nat v Praze. Jejím cílem je prezentovat vědecké a technické po-

znatky předních odborníků 
pracujících v oboru osvětle-
ní a navodit vzájemné setká-
ní odborníků z evropských 
zemí. V místě konání konfe-
rence bude současně výstava 
výrobců a prodejců osvětle-
ní, kteří budou prezentovat 
technický pokrok v oboru 
světelné techniky.

Pro účastníky konferen-
ce bude připraven bohatý 

doprovodný program s možností navštívit významné památ-
ky v centru Prahy. Součástí bude výlet lodí po Vltavě spojený 
s ukázkou architekturního osvětlení.

Účastníci konference mohou také navštívit veletrh For Arch 
a festival architektury Architecture Week 2011. 

Konference je určena pro projektanty, investory, vývojáře, 
prodejce, architekty, vědecké pracovníky, hygieniky, provozova-
tele a správce osvětlení a také pro širokou veřejnost se zájmem 
o obor světelné techniky.

Termín konání: 21. až 23. září 2011
Místo konání: Hotel Olympik Praha, www.olympik.cz
Jednací jazyky konference: 
čeština, slovenština, angličtina (s tlumočením)
Konferenční poplatky (EUR):
vložné do 15. 3. 2011: 
200 (účastnické), 100 (doprovod), 150 (studentské),
vložné po 15. 3. 2011: 
250 (účastnické), 125 (doprovod), 180 (studentské).

Důležité konečné termíny: 
Abstrakt příspěvku: 28. únor 2011
Závazná přihláška (včasná registrace): 15. březen 2011
Rezervace výstavní plochy: 30. červen 2011
Závazná přihláška: 30. červen 2011
Příspěvky do sborníku: 15. srpen 2011

Sekretariát konference:
ČSO RS OSTRAVA 
Bráfova 4, 702 00 Ostrava, Česká republika 
Ing. Ivana Sokanská
mobil: +420 608 468 956 
e-mail: sokanska@csoostrava.cz

 

Mezinárodní konference 
SVĚTLO 2011 – 2. oznámení

Motto konference: 
ekologie – ekonomika – efektivita

„Světlo, ten střípek 
z mnoha polí, které nás 
obklopují a naší podsta-
tou prostupují, je pro 
nás údělem a pro člověka  
i darem. Bez něj bychom 
byli o tu pestrost a v lid-
ském smyslu i krásu svě-
ta až do nejvzdálenějších 
končin vesmíru ochuzeni. 
S úctou myslím na všech-
ny, co přispěli k poznání 
zákonitostí a významu 
světla nejen pro člověka, 

ale také na ty, co se o jeho rozvoj a využití v nejrůznějších formách za-
sloužili. Jen tak směle dál.“ (František Šesták) 

Dne 1. prosince 2010 oslaví náš kamarád ve světle Ing. Fran-
tišek Šesták své 80. narozeniny. Přejeme mu hodně zdraví a elá-
nu v jeho aktivním životě. 

Za gratulanty Ing. Jaroslav Polínek, Akté, spol. s r. o.

Redakce časopisu Světlo se s radostí připojuje k početným 
gratulantům a přeje významnému světelnému odborníkovi 
mnoho krásných chvil a potěšení z rozvoje osvětlení kolem nás.

Blahopřání Ing. Františku Šestákovi

Náš nejzkušenější a nejznámější vysokoškolský pedagog 
v oboru světelná technika nedávno oslavil 75. narozeniny. Je 
stále aktivní při výchově vysokoškolsky vzdělaných světelných 
techniků a doktorandů na ČVUT v Praze. Počet vyspělých od-

borníků, kteří mu vdě-
čí za své znalosti, je 
opravdu velký a lze se 
s nimi setkat na kaž-
dém kroku. Je znám 
jako autor mnoha vy-
sokoškolských skript 
a vedoucí zpracovatel 
knihy Světelná techni-
ka a osvětlování, vyda-
né FCC Public s. r. o., 
která je beznadějně 
vyprodaná.

S časopisem Svět-
lo spolupracuje jako 
předseda redakční 
rady a přispívá k jeho 
vysoké odborné úrov-
ni. Přednáší na odbor-
ných konferencích, 
kurzech a seminářích. 
Výčet jeho aktivit tím 
zdaleka nekončí.

Do jeho dalšího plodného života mu přeje pevné zdraví, hod-
ně radosti a spokojenost 

za redakci časopisu Světlo a odbornou veřejnost 
Ing. Jiří Novotný, šéfredaktor, a Ing. Jana Kotková

Jubilant prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., 
v plné práci

Obr. 1. Prof. Habel s manželkou ve stánku 
časopisu Světlo (Pragointerier, 2009)

V případě zájmu o přednášku či poster prosíme o zaslání 
abstraktu elektronicky v rozsahu max. 1 strany A4 s uvedením 
autorů a názvu příspěvku. Šablona s instrukcemi je k dispozici 
na internetových stránkách konference www.svetlo2011.cz.


