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Dolní Břežany, 19.10.2015

Laserové centrum HiLASE oslavilo Rok světla 2015
Akce byla součástí mezinárodního setkání předních vědců z oboru laserových technologií – „9th HEC DPSSL
workshop“. Workshop je pořádán každý druhý rok špičkovými světovými laserovými centry. HiLASE si proto
považuje za velkou čest, že mohl tak krátce po svém vzniku hostit toto prestižní setkání.

Organizace spojených národů vyhlásila rok 2015 za Mezinárodní rok světla a technologií založených na světle.
Cílem tohoto kroku je připomenout občanům celého světa výraznou roli světla a optických technologií při
budoucím rozvoji společnosti. Světlo má ve svém mottu „Power of Light“ i centrum HiLASE, jehož hlavním
posláním je podpořit využití špičkových laserových technologií v našem každodenním životě. Právě proto oslavilo
ve čtvrtek 15. 10. 2015 Centrum HiLASE rok světla nejen s předními světovými vědci, ale i s obyvateli obce Dolní
Břežany a okolí.
Večer plný zábavy pro malé i velké fandy dolnobřežanských laserů zahájili několikanásobní mistři světa v Electric
Boogie „The Others“. V chladném večeru diváky rozpohybovala v rytmu funky snad jediná česko-albánská kapela
na světě HitFakers. Kapela tak nadchla nejmenší diváky, že zcela zaplnili pódium a skvěle tak doplnili atmosféru
celého večera. Na závěr jeviště rozzářila laserová show bytostí z jiné galaxie – Laser Predators.
Centrum HiLASE se dlouhodobě snaží maximálně zapojit do dění v regionu i v obci samotné. Na akci proto
vystoupili zástupci obce Dolní Břežany a Středočeského kraje. Rozvíjející se spolupráci vyzdvihl na akci náměstek
hejtmana Středočeského kraje Karel Horčička, který zdůraznil zejména potenciál laserových center pro další rozvoj
regionu STAR. Místostarosta obce Dolní Břežany krátce shrnul cestu k vybudování laserových center v obci a
možné oblasti spolupráce do budoucna. Zaměstnanci centra již nyní spolupracují s obcí Dolní Břežany a místními
základními školami na dalším rozvoji vzdělávání v regionu zejména v oblasti přírodovědného vzdělávání. „Osvěta a
popularizace vědy je jedním z hlavních strategických cílů centra do dalších let. Velmi nás těší velká účast obyvatel
obce a zejména nadšení dětí pro laserové technologie. Věřím, že nám i zde roste budoucí generace nadějných
vědců.“, shrnul vedoucí centra HiLASE Tomáš Mocek.

Více informací:
www.hilase.cz
http://hec-dpssl-hilase2015.cz/
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