
Konference: TEXperience 2009
První oznámení

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
pořadatelé, Československé sdružení uživatelů TEXu a Fakulta managementu a eko-
nomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, vás zvou na 2. ročník odborné konference
TEXperience.
Ta se uskuteční v prodlouženém víkendu, 21. – 24. května 2009 v rekreačním středisku
Královec, www.kralovec.cz, Valašské Klobouky, okres Zlín, u hranic se Slovenskou
republikou.
Motto akce: „Zažĳme extázi TEXu: TEXem totiž řešíme vše, věci možné i nemožné!“
Přednášky předběžně přislíbili:

• Karel Píška: Fonty a jak s nimi pracují (plain)TEX, LATEX, pdfTEX, X ETEXaLuaTEX.
• Michal Růžička: Použití SVN pro verzování TEXových dokumentů.
• Zdeněk Wagner et al.: Rejstříky v indických jazycích pomocí xindy.
• Jiří Rybička: Jak na závěrečné práce na vysoké škole.
• Pavel Stříž: Příprava trojboje šablon na vysokoškolské kvalifikační práce.
• Student Petr Nevřiva: Balíček PSTricks pst-geo.
• Studentka Martina Kudláčková: Výroba výukových flash animací.
• Tomáš Hála: Bibliografické citace.

Příspěvky dalších přednášejících budou včas upřesněny v Programu konference.
Poustříky libovolné velikosti lze dovézt.
Studenti na konferenci vítáni. Panelová diskuze bude.
Výzva: dovezte své i cizí počiny (knihy, skripta, články, postery, . . . ) dělané pomocí
TEXu a spřátelených programů, uděláme opět hromadnou výstavku.
Sponzoři vítáni. Kontaktujte prosím přímo organizátory.
Termín vyplnění přihlášky na cstug.cz a uhrazení poplatku na bankovní účet je
jednotný: 5. května 2009; termín dodání plného textu v šabloně Zpravodaje na adresu
bulletin@cstug.cz je 31. května 2009. Plné texty budou zveřejněny ve Zpravodaji
3/2009.
– Pozdní uhrazení by snad bylo možné řešit individuálně nebo v hotovosti na místě.
– Pozdní přihlášení je možné řešit s organizátory na základě aktuální kapacity.
Cena: člen CSTUGu 2000 Kč (student 1500 Kč), nečlen 2500 Kč (student 2000 Kč),
doprovodná osoba 1580 Kč.
Stravování a občerstvení. Je možné v místní restauraci a baru.
Slevy. Při pozdním příjezdu nebo předčasném odjezdu nejsme schopni nabídnout slevu.
Technika: dataprojektor, Internet snad také bude.
Doprava: autem na středisko, parkovat na místě lze. Vlakem nebo autobusem (Valašské
Klobouky). Plus 3,5 km pěšky na středisko nebo po zavolání vás vyzvedneme autem.
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Ubytování: převážně dvoulůžkové v bungalovech a chatách.
Doprovodné osoby: ano, jsou možné, i dospělé i děti, i psi i kočky.
Toalety a sprchy jsou v každé ubyt. jednotce.
Počasí je domluveno. Teplé oblečení s sebou!
Potenciál výletů: Valašské Klobouky (4 km), Návojná s klubovnou Skalních orlů (historie
skautingu; 4 km), židovský hřbitov a hrad Brumov (10 km), Rozhledna na Královci
(1 km), . . .
Táboráček, posezení u ohně, kytarové tóniny a sběr hub, vše je možné.

Organizátoři akce:
Zdeněk Wagner <bulletin@cstug.cz>,
Pavel Stříž <striz@fame.utb.cz>, telefon: +420 603 380 402,
na vlastní akci také +420 724 009 340
(s dopravou a nouzovými stavy rád pomůže táta, Milan Stříž).
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