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Pro koho je seminář určen
Zveme na seminář všechny zájemce o operační systém Linux
a všechny zájemce o typografický systém TEX. Přednášky budou
zaměřeny na aplikace Linuxu, TEXu nebo obou těchto systémů,
případně na Open Source programy obecně. Seminář je zamě-
řen spíše odborně než komerčně.

Jak se již stalo tradicí, přínos podobných seminářů a se-
tkání není jen v získávání dalších znalostí na přednáškách, ale
i v možnosti neformálních setkání a diskusí s odborníky na růz-
né problematiky v oblasti Linuxu, Internetu, TEXu a typografie
vůbec.

Místo a čas konání
Seminář se koná 15.–18. února 2001 v hotelu Skalský Dvůr ne-
daleko Bysťrice nad Pernštejnem. Ubytování je zamluveno od
čtvrtečního večera do neděle odpoledne. Stravování začíná čtvr-
teční večeří a končí nedělním obědem.

Bližší informace o hotelu a o pamětihodnostech v jeho
okolí najdete na http://www.oxygen.cz/skalsky-dvur/. Telefon
do hotelu je 0505 550648.

Předběžný časový harmonogram
Program semináře je rámcově rozvržen takto (je možné, že ještě
dojde k některým změnám):
Čtvrtek (cca do 18:30) příjezd, registrace, ubytování

18:30 večeře
Pátek (do 9:00) snídaně, registrace

9:00 zahájení semináře
9:05–12:25 dopolední přednášky

12:25–13:25 oběd
13:25–17:35 odpolední přednášky
17:35–18:40 večeře
18:40–20:10 večerní přednášky/diskuse

Sobota (do 8:30) snídaně
8:30–11:40 dopolední přednášky

11:40–12:40 oběd
12:40–17:45 poznávání okolí/práce v sekcích
17:45–18:30 podvečerní přednáška
18:30–19:30 večeře

19:30– valná hromada sdružení CZLUG
Neděle (do 8:30) snídaně

8:30–12:40 dopolední přednášky
12:40–12:45 zakončení semináře
12:45–13:45 oběd

Konferenční poplatek
Konferenční poplatek obsahuje náklady na ubytování a stravu,
jeden kus tištěného sborníku konference a organizační výdaje.
Výše poplatku byla stanovena na 2280 Kč pro členy jednoho
z pořádajících sdružení, 2600 Kč pro nečleny. Uplatňovat ná-
rok na slevu může pouze ten člen sdružení, který má zaplaceny
členské příspěvky na kalendářní rok 2001. Účastníci mohou při-
jet i v pátek ráno. V tom případě pro ně konferenční poplatek
činí 1780 Kč pro členy sdružení CZLUG nebo CSTUG, 2100 Kč
pro nečleny. Kolektivní člen takto může zaregistrovat nejvýše
ťri své zástupce. Nárok na slevu pro členy sdružení mají také
členové slovenského SKLUGu po prokázání členství.

Poplatek je poťreba zaplatit převodem na účet nebo slo-
žením částky na účet. Číslo účtu je 1343893319/0800, název
účtu je České sdružení uživatelů operačního systému Linux. Plat-
bu proved’te tak, aby byla na účtu do 29. ledna 2001. Jako va-
riabilní symbol uved’te svoje rodné/členské číslo, případně IČO
kolektivního člena. Bez tohoto údaje nelze platbu dohledat a při
nedodržení termínu platby nelze garantovat účast z kapacitních
důvodů!

V případě neúčasti na semináři se konferenční poplatek
nevrací, ale sborník zašleme poštou po skončení semináře.

Pokud z účetních důvodů poťrebujete mít zvlášt’ rozepsa-
né ubytování, stravu a konferenční poplatek, ceny jsou následu-
jící: Nocleh pro jednu osobu činí 400 Kč, strava (oběd a večeře)
200 Kč na den. Celkem tedy ubytování 800 nebo 1200 Kč, stra-
va 500 nebo 600 Kč, zbytek jsou organizační výdaje a sborník
(480 Kč pro členy, 800 Kč pro nečleny).

Předběžný seznam přednášek

David Antoš: Generování vzorů dělení slov v UNICODE
Michal Bulant: Kryptografie a některé její aplikace
Jakub Dadák: Linux ve světě e-business aplikací
Hàn Thề Thành: Mikrotypografická rozší̌rení pdfTEXu
Karel Horák: Sazba matematiky v českých textech
Jana Chlebíková, Petr Olšák: Projekt TEXlive
Jan Kasprzak: Clusterová řešení na Linuxu
Jǐrí Kosek: Lehký úvod do XML
Jǐrí Kosek: PassiveTEX
Radomír Kurečka: Certifikace znalostí Linuxu
Michal Kvasnǐcka: Context
Martin Mareš: BIRD Internet Routing Daemon
Michal Marvan: Přirozená matematická notace v TEXu
René Michálek: Komponentové technologie
Michal Mühlpachr: Adresářové služby LDAP
Michal Mühlpachr: Aplikační server Zope
Jan Pazdziora: Využití XML rozhraní při tvorbě aplikací
Lucie Rambousková: Autorský zákon
Pavel Satrapa: IP verze 6
Jakub Steiner: GIMP
Milan Šorm: Linux, Oracle a free software
Zdeněk Wagner: Zkušenosti ze sazby Zpravodaje

Registrace

Chcete-li se zúčastnit semináře SLT 2001, zaregistrujte se na
adrese https://www.linux.cz/czlug/admin/slt2001.php3. Kapaci-
ta semináře je 120 míst. Pokud by nebylo jiného zbytí, členové
CSTUG mohou do 29. 1. 2001 (pokud doklad o platbě obdržíte
až ve výpise za leden tak do 5. 2. 2001) přihlášku faxovat, spolu
s potvrzením o zaplacení, na číslo 0311 679311.

Organizace a další informace

Organizační výbor řídí Jan Kasprzak, garantem TEXové části
programu je Petr Sojka. Další informace – abstrakty přednášek,
případné změny a upřesnění programu semináře a informace
o dopravě najdete na adrese http://www.cstug.cz/slt/01/ . Do-
tazy organizátorům je možno psát na adresu slt@linux.cz.
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