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ABSTRAKT:
Příspěvek informuje o setkání pamětníků prvních ročníků konferencí „Programování“
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Pamětníci prvních ročníků konference Tvorba software, které probíhaly
v sedmdesátých letech pod názvem PROGRAMOVÁNÍ, využili příležitosti loňského
jubilejního 35. ročníku a sešli se na krátkém posezení a zavzpominali na tehdejší průběhy
konferencí.
Ti z okolí Ostravy se hned prvního dne konference odpoledne 20. května 2009 sešli na
Mariánském nám. před Domem Techniky Ostrava, kam se před lety přesunulo pořádání
konferencí z Havířova. Bývalý havířovský hotelový komplex MERKUR byl přeměněn na
administrativní areál, proto DTO, pod jehož záštitou probíhaly konference až do roku 1994,
s nedalekou restaurací TOMI, poskytoval lepší možnosti k setkání.
Zúčastnili se ho B.Lacko, J.Zlámal, J.Tvrdík, K.Metzl, J.Klečka, M.Macháčová (viz
foto z leva do prava).

Pokud by dnešním uživatelům PC nic neříkaly artefakty, které drží někteří pamětníci
před sebou, pak B.Lacko drží v rukou děrný štítek a K.Mezl před sebou třímá fotografii
ovládacího panelu počítače EC 1033 (témeř v adekvátní skutečné velikosti).
Rozhovory a vzpomínky se většinou zabývaly:
 Neuvěřitelně rychlým rozvojem a pokroky v oblasti výpočetních
technologií
 Zásadní změnou v postavení a využití počítačů v současné společnosti proti
období počátků konference
 Proniknutím a všeobecnou akceptací ovládání počítačů a komunikačních
mobilních technologií mezi široké vrstvy obyvatelstva
 Změnami v tvorbě současného software
 Pozitivními, ale někdy i negativními dopady výše uvedených faktorů do
každodenního života.
Řadou témat, které souvisejí s těmito diskutovanými problémy, se ostatně často
zabývají i referáty současných ročníků našich konferencí.
Pro úplnost je potřeba poznamenat, že přímo na večerní posezení účastníků aktuálního
ročníku konference do restaurace Dlouhá 100ry dorazil ještě další pamětník prvních ročníků ing. K.Baron:

Protože někteří pamětníci již nemohli vážit dlouhou cestu do Ostravy za účelem
vzpomínání, sešli se následně v Brně bývalí účastníci prvních konferencí z brněnské
aglomerace, i když z technických důvodů až na konci roku - 18. prosince 2009. Jejich setkání

proběhlo v kavárně Café Rudolf, symbolicky vedle nové budovy Fakulty informačních
technologií, která před několika lety vznikla jako samostatná fakulta VUT v Brně.
Na fotografii z leva do prava jsou zachyceni M.Přepechal, J.Turjanica, B.Lacko,
B.Červená a V. Čevela.

Uvedené fotografie mají představovat pomyslnou tečku za loňským 35. ročníkem,
který byl chápán s ohledem na své pořadí jako jubilejní, proto byl využit i ke schůzce
pamětníků, kteří se už současných ročníků nezůčastňují.
Jak bylo vzpomenuto v rámci loňském programu, naše konference je, vedle
akademického semináře SOFSEM, konferenční akcí s nejdelší dobou trvání a počtem ročníků
v ČR!
Takovou skutečnost je potřeba rozhodně zdůraznit a na počátku druhého desetiletí
prvního stoletní třetího tisíciletí připomenout.
Všichni pamětníci přejí současnému organizačnímu výboru i účastníkům hodně
úspěchů v pořádání dalších ročníků konferencí Tvorba software.

Pro připomenutí:
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