Zpráva o ukončujícím workshopu
série konferencí TVORBA SOFTWARE
Dne 30. září 2014 se v Ostravě sešli členové organizačního výboru, kteří zakládali
sérii konferencí, které v polovině sedmdesátých let probíhaly pod označením
PROGRAMOVÁNÍ se zaměřením na problematiku programování počítačů třetí generace, a
později v osmdesátých letech probíhaly pod názvem TVORBA SOFTWARU. Tito pamětníci
založení série těchto konferencí a organizátoři řady více jak desítky prvních ročníků se
pravidelně spolu scházeli a scházejí, i když se již přímé práce na organizování dalších ročníků
konferencí nezúčastňují.
Existence těchto schůzek, které přetrvaly do současné doby, byla využita v případě
schůzky měsíce září tohoto roku k přeměně na workshop, na kterém by zazněla oficiální
deklarace ukončení těchto konferencí v situaci, kdy podmínky současné doby v oblasti
konferenčních aktivit v České republice pro oblast software dovedly organizátory konferencí
TVORBY SOFTWARE a konferencí OBJEKTY ke spojení těchto dvou sérií konferencí a
k vytvoření nové konference pod názvem Software Development Object Technology.
Proběhlo tak vlastně 40. jubilejní jednání v rámci konferencí TVORBA SOFTWARE jako
pracovní workshop. Stojí za zmínku, že pamětníci konferenci se setkali také při 35. Výročí
konference Tvorba Software jednak v Ostravě a někteří v Brně ( viz: Lacko, B.: Pamětníci
prvních ročníků „Programování“. In: Sborník konference Tvorba softwaru 2010. VŠB-TU
Ostrava 2010 Ostrava, str. 195 – 198)
B. Lacko, který se přímo účastnil práce při organizování minulých konferencí,
organizačních výborech posledních konferencí TVORBA SOFTWARU a organizování
prvního ročníku konference SDOT 2013, vysvětlil situaci, podmínky a okolnosti, které vedly
ke vzniku konference SDOT.
Účastníci diskutovali současnou situaci v oblasti národních odborných konferencí a
srovnávali ji se situací národních konferencí v předchozích letech a zároveň vzpomínali na
historii a historky minulých ročníků konferencí.
Připomněli si, schůzku pamětníků konfrencí u příležitosti jubilejního 35. ročníku, kdy
se někteří z nich sešli 20. května 2009 na Mariánském nám. před Domem Techniky Ostrava a
schůzku pěti pamětníků 18. prosince 2009 v Brně, kteří nemohli přijet do Ostravy.
Minutou ticha uctili všichni památku ing. Viléma Čimbury, prvního a dlouholetého
předsedy organizačních výborů konferenci PROGRAMOVÁNÍ, který 26. 8. 2014 zemřel po
dlouhé těžké nemoci, a připomněli si ve vzpomínkách jeho zásluhy o vedení konferencí i jeho
odbornou profesní činnost.
O připravované možnosti seznámit širokou veřejnost s historií programování a tvorby
informačních systémů (včetně konferencí těchto konferencí) na stránkách mezinárodní sítě
Internet informoval Vl. Čevela, který vyzval přítomné k aktivnímu publikování svých
vzpomínek na plánovaných stránkách, které se připravují ve spolupráci s Technickým
muzeem města Brna.
Všichni vyslovili víru a přání v tom smyslu, aby nová konference měla také
dlouholetou tradici a umožnila odborníkům v oblasti informačních technologií systematikou a
dlouhodobou výměnu zkušeností s vývojem nových aplikací v oblasti informačních systémů.
B. Lacko

Obr. 1 Účastníci ukončujícího workshopu
První řada: Josef Tvrdík, Vlastimil Čevela, Jan Zlámal,
Druhá řada: Branislav Lacko, Karel Metzl, Karel Baron, Jaroslav Klečka, Karel Vrbenský,
Petr Jiříček, Josef Prause
Poznámka: Petr Miklica se omluvil z rodinných důvodů

Obr. 2 Autor zápisu při zvonění na ukončení konferencí TVORBA SOFTWARE a na začátek
navazujících konferencí SDOT

Obr. 3 Ing. V. Čevela při informování o www stránkách historie programování

