FOTONIKA

þ. 52 (2011)

Informaþní bulletin ýeské a Slovenské spoleþnosti pro fotoniku
****************************************************************************************
Galileo Galilei Award Janu PeĜinovi
Významný þlen naší spoleþnosti pan profesor Jan PeĜina získal na 22. kongresu Mezinárodní komise optiky (ICO), konaném
v Mexiku koncem srpna 2011, prestižní vyznamenání ICO Galileo Galilei Award za své celoživotní dílo. Gratulujeme.
Z jednání výkonného výboru ýSSF
Výkonný výbor ýSSF se sešel ke svému pravidelnému podzimnímu zasedání 21. Ĝíjna pĜi pĜíležitosti konání konference
Optické komunikace 2011 v Praze. Po schválení zápisu
z pĜedcházející schĤze v dubnu 2011 a kontrole plnČní pĜijatých
usnesení vyslechl zprávu prof. Pavla Tománka o prĤbČhu a
výsledcích konference Photonics Prague 2011, která se konala
ve dnech 24.-26.8.2011 v pražském hotelu Olympik. Další informace P. Tománka se týkala prĤbČhu konference SPIE Optics
and Optoelectronics v Praze 18.- 22. dubna 2011. Následovala
informace o prĤbČhu konference Optické komunikace 2011. PĜi
pĜípravČ této konference se objevily urþité organizaþní potíže,
které budou Ĝešeny personálními zmČnami ve složení pĜípravného výboru. Prof. Vladimír Vašinek podal výkonnému výboru
ýSSF písemnou zprávu o 20. symposiu IMEKO TC 2, které se
konalo ve dnech 15. až 18. kvČtna 2011 v Rakousku v Linci. VV
ýSSF se také zabýval další spoluprací spoleþnosti pĜi poĜádání
osvČtových semináĜĤ z oboru fotoniky pĜi pĜíležitosti veletrhĤ
Ampér a Optonika v BrnČ a povČĜil kol. P. Tománka sledování
pĜípravy tĜetího semináĜe Optonika v r. 2012. V závČru porady
pĜijal VV usnesení o kooptaci prof. Vladimíra Vašinka do VV
vzhledem k jeho jmenování þlenem mezinárodní komise
IMEKO TC 2, o poĜádání konference Optické komunikace 2012
a jmenoval pĜedsedou organizaþního výboru této konference
þlena ýSSF doc. Ing. JiĜího Vodrážku, PhD z katedry telekomunikaþní techniky FEL ýVUT, povČĜil kol. P. Tománka pĜípravou
8. konference Photonics Prague 2014 v termínu srpen 2014 a
vzal s uspokojením na vČdomí, že pĜedsednictvo ýSVTS udČlilo
pĜedsedovi ýSSF M. Jedliþkovi a místopĜedsedkyni ýSSF D.
Senderákové vyznamenání ve formČ þestného uznání za dlouhodobou úspČšnou þinnost v oblasti vČdy a techniky.
Sedmá mezinárodní konference Photonics Prague 2011
Konference se již ve vČdeckém svČtČ etablovala a díky tomu
se i významné mezinárodní spoleþnosti SPIE a EOS podílely
jako spolupracující organizace na jejím zdárném prĤbČhu. Tentokráte se konference konala pod záštitou 1. námČstka pražského
primátora Karla BĜeziny, což podtrhlo její význam. Konference
se úþastnilo 97 z pĤvodnČ pĜihlášených 129 vČdcĤ z 24 zemí,
což je trochu ménČ než v minulých roþnících. Tento pokles byl
zpĤsoben sdružením dvou významných akcí - kongresu ICO
v Mexiku a konferencí SPIE Photonics West v USA, na kterých
bylo mnoho našich dĜívČjších úþastníkĤ. Na druhou stranu se
naše konference silnČ omladila, což je významné z hlediska
budoucích akcí. PĜibližnČ 70% úþastníkĤ bylo nových. Konferenci zahajoval významný þlen ýSSF Prof. Ivan Glesk
(Strathclyde University, Glasgow) s vysoce aktuálním tématem
o vysokokapacitních optických sítích s nízkou spotĜebou. Na
tuto pĜednášku navázal Prof. Reinhart Poprawe (FraunhoferĤv
institut laserĤ v Cáchách), který na konferenci zastupoval i Evropskou technologickou platformu Photonics 21. V kontrastu

k pĜedchozímu Ĝeþníkovi seznámil posluchaþe s nejnovČjšími
typy výkonných laserĤ a ukázal, jaké fyzikální problémy se zde
skrývají. Vzhledem k tomu, že fotonika se zabývá generováním,
transferem a detekcí svČtla jako nosiþe informace, zabýval se
prof. Ole Keller (Aalborg University) teoretickými problémy
spojenými s fotonem. Poslední zvanou pĜednášku pĜednesl Prof.
Volker Deckert (Fridrich Schiller Univerzität v JenČ) na téma
Biofotonika pod hranicí rozlišení, který zasvČcenČ pohovoĜil o
Ĝízení a kontrole svČtla v nanomČĜítku pomocí plasmonických
antén a nanostruktur. Standardní prĤbČh konference pokraþoval
od stĜedy do pátku vþetnČ posterové sekce. Až na nepatrné výjimky byla tentokrát úroveĖ všech referátĤ velmi vysoká, což
také svČdþí o významu akce. PodaĜilo se získat špiþkové odborníky a mnohá vystoupení byla vzrušující a velmi inspirující, což
se projevovalo také v hojné diskusi. Velmi potČšitelná byla úþast
mladých odborníkĤ z ýR i dalších zemí, z nichž mnozí soutČžili
o cenu SPIE þi cenu ýSSF.
StĜedeþní veþer byl zasvČcen recepci v rezidenci pražského
primátora. Mnohá neformální jednání úþastníkĤ byla zahájena
právČ na této recepci, protože jinak bylo jednání jednotlivých
konferencí velmi pracovní. SPIE, která zajistí i tisk sborníku ve
své žluté sérii, podpoĜila konferenci pomocí své ceny pro studentské prezentace. Celkem se do soutČže o tuto cenu pĜihlásilo
22 studentĤ, nakonec podmínky splnilo 12 z nich. VýbČrová
komise mČla dosti tČžkou úlohu a nakonec odmČnila 3 referáty a
1 poster:
1. Timo Voipio (Aalto University, Finsko) - Partial polarization
of pulsed light beams.
2. ZdenČk Pilát (ÚPT AV ýR, v.v.i, Brno) - Optical
micromanipulations and Raman spectroscopy in microfluidic
systems for live-cell analysis and sorting.
3. Irene Salas-Garcia (University of Cantabria, Santander, ŠpanČlsko) - Photosensitizer fluorescence emission during
photodynamic therapy applied to dermatological diseases.
4. Dann S. Olesen (Aalborg University, Dánsko) - Theoretical
near-field studies of photon emission related to evanescent
modes from quantum wells.
KromČ finanþní odmČny je souþástí ceny i roþní studentské
þlenství v SPIE a omezený bezplatný pĜístup do knihovny SPIE.
ZároveĖ ýSSF vyhlásila výsledky soutČže pro mladé vČdce o
cenu ýSSF, která se udČluje na této konferenci. Tentokráte hodnotící komise vybrala 2 úþastníky konference, kteĜí se o cenu
podČlili: Oto Brzobohatý (ÚPT AV ýR, v.v.i., Brno) za referát
Advanced optical manipulation with tailored counterpropagating laser beams a Markéta Zezulová (FBMI ýVUT
v Praze se sídlem v KladnČ) za posterovou prezentaci Study of
thin films of LiNbO3 using FTIR and Raman spectroscopy.
KromČ diplomu, bezplatného tĜíletého þlenství v ýSSF si rozdČlili i finanþní odmČnu.
Na konec nČkolik þísel, která dokreslují úspČšnost akce. Za 3
dny konference, která sestávala z 11 sekcí, odeznČly 4 plenární
pĜednášky na vysoce aktuální témata, 7 zvaných pĜednášek, 43
sdČlení a bylo prezentováno 41 posterĤ. Z pĤvodnČ pĜihlášených
129 vČdcĤ (z toho þeských a slovenských 37) se nakonec dostavilo 97. Na odborné výstavČ se podíleli 4 vystavovatelé. Na
výborném chodu konference se podílely pracovnice Action M
Agency pod vedením Mileny Zeithamlové. Jim patĜí dík za to,
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že úþastníci nezpozorovali žádné nedostatky v prĤbČhu tČchto tĜí
dnĤ.
Dle závČreþného hodnocení úþastníkĤ (i následných mailĤ)
byli témČĜ všichni nadšeni jak odbornou úrovní, tak i pĜijetím a
organizací. Proto patĜí dík pĜedsedĤ konference všem, kteĜí se na
této práci aktivnČ podíleli.
Ing. Miroslav Jedliþka, CSc.
(pĜedseda ýSSF) zahajuje
konferenci

Prof. Tománek a vítČzové studentské SPIE ceny – Dann Olesen (Dánsko), Irene Salas-Garcia (ŠpanČlsko), Timo Voipio (Finsko)

VítČzka ceny ýSSF pro mladé vČdce – Markéta Zezulová, FBMI ýVUT
se svým diplomem.

Symposium SPIE Europe „Optics and Optoelectronics“
Letošní rok se stal pĜelomovým v þinnosti SPIE a zejména
SPIE Europe také proto, že nČkolik z jejich sympozií se konalo
v Praze.
Jako první se ve dnech 18.-22. dubna 2011 uskuteþnilo
v Kongresovém centru Praha þtvrté symposium SPIE Europe
s názvem „Optics and Optoelectronics“. Poþet úþastníkĤ od
prvního sympozia poĜádaného v Praze, neustále narĤstá (letos na
pĜibližnČ 480), což svČdþí o skvČlé pĜedchozí práci organizátorĤ,
významu akce, její povČsti a také o aktuálnosti 13 zvolených
konferencí a dvou WorkshopĤ.
Na organizaci a na jeho programovém obsahu i chodu se
znaþnou mírou podíleli þlenové Fyzikálního ústavu i Ústavu
fotoniky ýeské akademie vČd, ýeské sekce SPIE, ýeské a slovenské spoleþnosti pro fotoniku a dalších organizací. Tentokráte,
v dĤsledku rotace pĜedsedĤ sympozia, došlo k mírnému vytlaþení ýSSF z pozic, které zastávala v minulých dvou úspČšných
startovních akcích.
SouþasnČ probíhalo SPIE symposium „Microtechnologies“,
kterého se na 5 konferencích zúþastnilo skoro 200 lidí.
ObČ sympozia byla opČt vyváženou kombinací vysoce navštívených konferencí (s poþtu pĜíspČvkĤ 50-100) a setkání vysoce specializovaných odborníkĤ (kde poþty pĜíspČvkĤ byly
menší než 20) tak i pracovních setkání ĜešitelĤ projektĤ COST a
projektĤ 7. rámcového programu Evropské komise.
Obou akcí se zúþastnili nejvyšší pĜedstavitelé SPIE v þele
s prezidentkou SPIE pro rok 2011 prof. Katarinou Svanberg i
nČkolika kandidátĤ na nového prezidenta pro rok 2012. Úþastníci obou sympozií mČli šanci se setkat nejen pĜi vČdecké práce,
ale i pĜi spoleþné recepci v bĜevnovském klášteĜe.
(Pavel Tománek)
Konference SPIE Optics and Optoelectronics v Praze
SPIE Europe (i díky pĜestČhování paní Pulchartové-Rusové
do Prahy) zaþala více využívat Prahu jako vhodného konferenþního prostĜedí. V dubnu uspoĜádala kombinaci dvou konferencí:
SPIE – Optics and Optoelectronics (18.-21.4.2011) a SPIE –
Microtechnology (18.-20.4.2011), z nichž první se v Praze
konala již potĜetí a za tu dobu získala, i díky práci ýSSF, tradici
a renomé, zatímco druhá se zde konala poprvé.
Na pĜípravČ obou, ale zejména na Optics and Optoelectronics, se þásteþnČ podílela ýSSF jako jeden z morálních sponzorĤ
i úþastí nČkterých þlenĤ ve výborech konference a jednotlivých
dílþích konferencí.
Letošní poþet opČt pĜekonal rekord, bylo pĜítomno 512
úþastníkĤ Optics and Optoelectreonics, 85 druhého - Microtechnology.
První den probČhla plenární zasedání, na kterých pĜedsedové
konference Dr. ěíþný z FZÚ AV ýR a Prof. Hrabovský z UP
Olomouc pĜivítali pĜedstavitele SPIE v þele s prezidentkou pro
rok 2011 Katarinou Svanberg ze Švédska. Uskuteþnilo se 5
plenárních pĜednášek. Konferenþní témata jen þásteþnČ kolidovala s Photonics Prague, která se uskuteþnila v srpnu t.r.
SPIE Europe – Optics and Optoelectronics (18.-21.4.2011)
Seznam konferencí + jejich pĜedsedĤ:
EOO101 Metamaterials ( Kuzmiak, Markos, Szoplik)
EOO102 Nonlinear Optics and its Applications (Bertolotti)
EOO103 Photon Counting Applications (Prochazka)
EOO104 Quantum Optics and Quantum Information Trans
fer and Processing (Fiurášek)
EOO105 Optical Sensors (Baldini, Homola, Lieberman)
EOO106 Photonic Crystal Fibres (Kalli)
EOO107 Holography: Advances and Modern Trends
(Hrabovský, Miler, Sheridan)
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EOO108 Harnessing Relativistic Plasma Waves as Novel
Radiation Sources from Terahertz to X-rays and
Beyond (Jaroszynski)
EOO109 EUV and X-ray Optics: Synergy between Laborato
ry and Space (Pina, Hudec)
EOO110 Damage to VUV, EUV, and X-ray Optics (XDam3)
(Juha, Bajt, London)
EOO111 Advances in X-ray Free-Electron Lasers: Radiation
Schemes, X-ray Optics and Instrumentation
(Tschentscher, Cocco)
EOO112 Diode-Pumped High Energy and High Power La
sers (Hein)
EOO113 Medical Applications of Laser-Generated Seconda
ry Sources of Radiation and Particles (Ledingham)
EOO114 Laser Acceleration of Electrons, Protons and Ions
(Leemans, Esarey, Hooker)
EOO115 ELI: Ultrarelativistic Laser-Matter Interactions
and Petawatt Photonics (Silva, Korn)
EOO116 Workshop: HiPER: Harnessing High Intensity Kilo
joule Laser-Plasma Interactions for Real-World
Applications (Le Garrec, Collier)
SPIE-Europe – Microtechnology (18.-20.4.2011)
EMT101 Smart Sensors, Actuators and MEMS (Schmid)
EMT102 VLSI Circuits and Systems (Riesgo)
EMT103 Nanotechnology (Adelung)
EMT104 Bioelectronics, Biomedical, and Bio-inspired
Systems (Rodríguez-Vázquez)
EMT105 Integrated Photonics: Materials, Device and
Applications (Serpengüzel)
Optické komunikace 2011
Konference Optické komunikace 2011 se konala pod heslem
Optika od Mbit/s k Tbit/s ve dnech 20. a 21. Ĝíjna 2011 v hotelu
Olympik Praha. Heslo mČlo vyjádĜit skuteþnost, že optické komunikaþní systémy dospČly do fáze masové aplikace ve všech
stacionárních komunikaþních sítích a jsou univerzálnČ využitelné až po “last mile“. Nabízené pĜenosové kapacity zaþínají výraznČ pĜevyšovat požadavky a poptávku v oblasti datových komunikací. Blížíme se situaci, kdy už je pĜenosová kapacita pĜipojení dostaþující bez ohledu na konkrétní aplikaci u koncového
uživatele. Navíc ostrá konkurence v oboru plynule snižuje ceny
a zlepšuje nabídku kapacity služeb.
V rámci konference byly vytvoĜeny þtyĜi sekce, které kopírovaly svým obsahem strukturu pĜíspČvkĤ i úþastníkĤ konference. KromČ toho byla opČt zaĜazena oblíbená a osvČdþená sekce
vzdČlávací a tím byly vytvoĜeny pĜedpoklady pro mnohem užší a
bližší soulad mezi obsahem referátĤ v dané sekci a oþekáváním
úþastníkĤ konference.
Na konferenci byly dvČ zvané pĜednášky. Anton Kuchar hovoĜil o rychlostních limitech v optických komunikaþních systémech. V pĜíspČvku byly vysvČtleny vzájemné souvislosti mezi
parametry omezujícími dosažitelnou pĜenosovou rychlost a byl
podán pĜehled dosažených výsledkĤ v praxi a ve výzkumu této
problematiky. Hlavní pozornost byla vČnována metodám koherentního pĜenosu optických signálĤ svČtlovodnými spoji vþetnČ
digitálního zpracování signálĤ v pĜijímaþích umožĖujícího efektivnČ potlaþit vliv chromatické a polarizaþní disperze a nČkterých nelineárních jevĤ a demultiplexovat ortogonálnČ polarizované toky signálĤ souþasnČ pĜenášených v jednom svČtlovodu. V
další zvané pĜednášce s názvem Simulácia optických prístupových sietí popisoval Ladislav PeĢko simulaþní možnosti SW
nástroje SOAN (Simulation of Optic Access Network) pro strategické návrhy pĜístupových sítí architektury FTTx. SOAN pod-

poruje definování obchodnČ-marketingové strategie pĜi zachovaní dostateþné technicko-designové variability. Toto spolu s finanþními výpoþty vytváĜí silný optimalizaþní nástroj pro investory a operátory.
Na konferenci bylo 111 úþastníkĤ a expozice se úþastnilo 13
vystavujících firem. Konference mČla tyto 4 sekce: zvané pĜednášky (4), vzdČlávací sekci (2), komerþní sekci (1), aplikaþní a
technickou sekci (5) a vČdeckou sekci (19). Celkem 31 pĜednášek. Z rozložení poþtu pĜednášek je vidČt, že tendence na rozdíl
od minulých let zaþíná smČĜovat žádoucím smČrem k vČdecké
náplni.
Ve vČdecké sekci byly pĜedneseny tyto pĜíspČvky: Korenko
B., Jasenek J., ýerveĖová J. : Smart optical fiber sensors, Hladík
J., Šašek L., Boháþ L.: The fiber-optic sensor for perimeter
guarding, Latal J., Koudelka P., Siska P., Vitasek J., Skapa J.,
Vasinek V. : Advanced testing of multimedia services in GPON
networks, Vodrážka J., Hrad J.: Experiment with simple prototype for visible light communication, Lafata P., Bakala B. : Low
cost free-space optical system and its application, Libich J.,
Zvanovec S. :Adaptive techniques in free-space optical
networks, Poliak J., Komrska J., Wilfert O.: Wave effects in
FSO links and their influence on transmitted laser beam, HorĖák
P.: Investigation on RSOA based WDM PON for long-haul
operatio, Jareš P., Lafata P.: Possibilities of upstream data eavesdropping in passive optical networks, VojtČch J., Šíma S.,
Altmannová L., HĤla M., Radil J., Škoda P.: Sharing of fibres by
transmission systems and open photonic transmission systems,
Kozak M., Bohac L.: Model of impairment aware routing algorithm for generalized multi-protocol label switching, Zeleny R.,
Botah K., Lucki, M.: A nearly-zero ultra-flattened dispersion
photonic crystal fiber with low confinement loss for broadband
transmission systems Kraus S., Botah K., Lucki M.:Dispersion
compensating photonic crystal fiber with defected core, Komanec M., Zvanovec S.: Future all-optical packet switched
networks based on highly nonlinear components, Boldis M.:
Storage components for Tbit/s all-optical networks, JeĜábek V.,
Armas J., Mareš D., Prajzler V.: Microoptical and microwave
design and construction of a micromodules for WDM Receiver,
Kuzma A., Chovan J., Uherek F., Seyringer D.: Design and
simulation of planar passive optical MMI splitters, Barkman O.,
Prajzler V., Nekvindová P.: Design and modeling of the single
mode optical glass waveguides for passivephotonics structures.
PĜíspČvky v aplikaþní a technické sekci: Horák M.: Srovnání
technologií GPON a GEPON, Moench W., Winterling P.: Optical measurements in high-speed networks how to measure the
true osnr in roadm-based networks, Radoberský T.: TeplotnČ
kompenzované vlnové multiplexory, Koþevská J., Brouþek J.:In
Band mČĜení CD, PMD na živých DWDM pĜenosech, Radil J.,
Šmídek M., Brouþek J.:MČĜení a monitorování polarizaþní vidové disperze PMD na závČsných kabelech.
Sborník pĜíspČvkĤ pod názvem Optické komunikace 2011
je vydán na nosiþi CD. Má celkem 186 stran a je možné ho objednat na adrese Agentura Action M, Vršovická 68, 101 00 Praha 10 nebo na actionm@action-m.com a http://www.actionm.com
Sympozium IMEKO TC2
Ve dnech 16.-18.kvČtna 2011 se konalo 20. sympozium
technické komise TC 2 mezinárodní organizace pro mČĜení
IMEKO v rakouském Linzi. (PĜedcházející symposia se konala
v Praze v roce 1969, 1978 a 2008). Hlavním organizátorem
sympozia bylo rakouské centrum kompetence v mechatronice,
které má své sídlo na UniverzitČ Johannese Keplera. Místem
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konání bylo Ars Electronica Center. Jednání probíhalo v sedmi
sekcích:
Session 1: Interferometry
Session 2: Optoelectronics, Deflectometry & Illumination
Techniques
Session 3: Image Sensing & Image Processing
Session 4: Spectroscopy & Scattering Techniques
Session 5: Laser Speckle Techniques
Session 6: Applications, Optical Testing & Nano Structures
Session 7: Terahertz Techniques & Light/Laser Sources
Na sympoziu bylo pĜedneseno celkem 33 pĜíspČvkĤ. Úþastníci sympozia pocházeli z celého svČta, od Rakouska, pĜes NČmecko, Francii, Koreu, Japonsko, atd. Z ýeské republiky zaznČlo celkem 7 pĜíspČvkĤ.
V prĤbČhu sympozia se konalo zasedání mezinárodní technické komise IMEKO TC2. Zde se rozlouþil s pĜedsednictvím
komise prof. T. Pfeifer a na jeho místo byl zvolen prof. Zagar
z Institutu mechatroniky Univerzity Johannese Keplera. Za nové
þleny IMEKO TC2 byli na tomto zasedání zvoleni dr. AnneFrançoise Obaton, Laboratoire commun de métrologie (LCM)
z Francie a prof. Vladimír Vašinek, VŠB TU Ostrava z ýeské
republiky. Tím stoupl poþet zástupcĤ z ýeska v této komisi na
dva. Jedním ze zakládajících þlenĤ TC 2 je totiž ing. Miroslav
Jedliþka, CSc, který byl v 80. letech minulého století vČdeckým
sekretáĜem komise TC2.
Souþástí jednání sympozia byla rovnČž exkurze na výstavu
„World of Steel“ a prohlídka Ars Electronika Center a Univerzity Johannese Keplera.
Na závČr jednání byli úþastníci sympozia pozváni na 21.
sympozium IMEKO TC2, které se bude konat v roce 2013
v GdaĖsku, Polsko.
První konference AOP (Applications of Optics and Photonics.
Tato akce se uskuteþnila ve dnech 3. – 7. kvČtna 2011
v mČstČ Braga v Portugalsku. Organizovala ji pod patronací EOS
portugalská spoleþnost pro výzkum a vývoj v optice a fotonice
SPOF. Cílem konference bylo podpoĜit založení kooperaþních
projektĤ a vzájemných vztahĤ mezi odborníky a institucemi
z celého svČta v rámci zvČtšující se viditelnosti portugalské optiky a fotonického výzkumu. Bylo sem pozváno 38 špiþkových
vČdeckých pracovníkĤ z celého svČta k pĜednesení pozvaných
pĜednášek. PĜedneseno bylo dalších 134 pĜednášek a vyvČšeny
byly 103 postery.
SPOF je portugalská þlenská organizace EOS a zakládající
þlenka RIAO (Ibero-American Optics Network).
Výroþní zasedání (Annual Meeting) EOS
Výroþní zasedání EOS se konalo 27. záĜí 2011 v Italii na ostrovČ Capri. President EOS Francouz Hervé Lefèvre nejdĜíve
podal zprávu o plnČní usnesení uvedených v zápisu z minulého
výroþního zasedání v PaĜíži v r. 2010. Švéd Fredrik Laurell,
pĜedseda poradního sboru (Advisory Board), sdČlil, že všichni
þlenové EOS se statutem studenta (nižší þlenský pĜíspČvek)
budou plnČ integrováni mezi Ĝádné þleny EOS. Vzhledem
k tomu, že dvouleté funkþní období Laurella skonþilo, byl novým pĜedsedou poradního sboru zvolen Rumun Valentin Vlad.
Jako zástupce pĜedsedy byl znovu potvrzen Fin Risto Myllylä .
ýlenem zĤstává Pavel Tománek jako zástupce naší spoleþnosti.
PĜedbČžnČ byl projednán program þinnosti v r. 2012, který zahrnuje 7 specifických aktuálních konferencí (topical meetings) a
výroþní zasedání EOS, které bude koncem záĜí 2012 v Skotsku
v Aberdeenu. Pro tuto pĜíležitost se plánuje první výstava EOS a

také oslavy 20. výroþí EOS. PodrobnČ bylo referováno a publikacích EOS, kterými jsou EOS Newsletter a JEOS:RP. (Tyto
publikace jsou na webových stránkách). Od ledna 2012 bude
vycházet nový þasopis s názvem Advanced Optical Technologies (AOT), na jehož vydávání bude EOS participovat.
Cena EOS za rok 2011 byla udČlena kolektivu Y. Bourgin, I.
Vartiainen, Y. Jourlin, M. Kuittinen, F. Celle, S. Tonchev, O.
Parriaux, T. Niemi za práci “Three-gratingmonolithic phasemask for the single-order writing of large-period gratings.
V souþasné dobČ má EOS 10 národních poboþek s 3084 þleny, 12 pĜidružených spoleþností (jako je napĜ. ýSSF) s 1315
þleny a 47 individuálních þlenĤ.. Pro rok 2012 se uvažuje vyrovnaný rozpoþet ve výši pĜibližnČ 650.00 Euro. V závČru zasedání
byla pĜijaty nČkteré úpravy stanov EOS.
Podrobné údaje o výroþním zasedání EOS jsou na webové
stránce EOS.
ýlenské pĜíspČvky ýSSF
Ke konci listopadu 2011 mČlo zaplacen þlenský pĜíspČvek na
rok 2011 jen 36 % þlenĤ. Žádáme všechny þleny, kteĜí dosud
pĜíspČvek na r. 2011 nezaplatili, aby svĤj dluh vyrovnali do 20.
prosince 2011. ýlenský pĜíspČvek Kþ 300,- je možné platit
v poboþkách ýSOB na úþet þ. 128 201 856 / 0300 nebo na úþet
þ.221 748 207 / 300, který preferujeme. PĜi každé platbČ je nutno
jako variabilní symbol uvést kódové þíslo þlena (PIN) doplnČné
rokem, za který je pĜíspČvek placen, napĜíklad 0392010. Seznam
þísel je uveden na webové stránce spoleþnosti.
KalendáĜ akcí EOS
x 1st EOS Topical Meeting on Micro- and NanoOptoelectronic Systems
Bremen, Germany ,7 - 9 December 201, bremen@myeos.org
www.myeos.org/events/bremen2011
x 8th EOS Topical Meeting on Diffractive Optics (DO
2012)
Delft, Netherlands .27 February - 1 March 2012,
do2012@myeos.org
www.myeos.org/events/do2012
x 1st EOS Topical Meeting on Photonics for Sustainable
Development - Focus on the Mediterranean (PSDM
2012)
Tunis, Tunisia, 31 3. - 3 4. 2012, co-located with ETOP 2012
psdm2012@myeos.org
www.myeos.org/events/psdm2012
x 6th EOS Topical Meeting on Visual and Physiological
Optics (EMVPO 2012)
Dublin, Ireland ,20 - 22 8. 2012, emvpo2012@myeos.org
www.myeos.org/events/emvpo2012
x 1st Announcement & Call for Papers for the 3rd EOS
Topical Meeting on Terahertz Science & Technology
Prague, Czech Republic; 17 - 20 June 2012 |
x 4th EOS Annual Meeting
Aberdeen, Exhibition and Conference Centre, Scotland (GB),
from 25 - 28 September 2012
* * *

PĜejeme všem našim þlenĤm pČkné vánoce
a mnoho úspČchĤ a zdraví v roce 2012.
* * *
Informaþní bulletin "FOTONIKA" vydává výkonný výbor ýSSF zdarma pro své
þleny. Adresa vydavatele: ýeská a Slovenská spoleþnost pro fotoniku, Jemenská 581, 160 00 Praha 6.
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