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Do třetice všeho (dobrého i zlého. . . )

Prázdniny rychle uběhly a příspěvků pro nový TeXbulletin se na začátku září nesešlo
mnoho (přesněji: nebyly žádné). Nezbylo tedy než oprášit některé dobré úmysly, za-
telefonovat přátelům a známým, poprosit o pomoc účastníky semináře ve Skalském
Dvoře, . . .Výsledek předkládáme k posouzení. Zároveň prosím za sebe i kamarády
z výboru CSTUGu: napište nám něco a napište to brzo. Chtěli bychom příspěvky
shromáždit do 20. listopadu a čtvrtý TeXbulletin distribuovat v prosinci na připra-
vovaném valném shromáždění. Píšete TEXem písničky? Použili jste ho pro čárkový
kód? Užíváte ho raději pro sazbu bridžových partií nebo máte blíže k sazbě šachu?
Už víte, jak se s ním sází chemie? Prosím, nenechávejte si svoje zkušenosti pro sebe,
těší se na ně vaši kolegové.

Kolektivním členům budeme rozesílat Spivakovu knížku
”
The Joy of TeX“, kte-

rou jsme dostali darem od TUGu. Nedojde-li k dalšímu přírůstku kolektivních členů
před koncem roku (není to příliš pravděpodobné), dostane každý kolektivní člen na
valném shromáždění ještě další exemplář této hezké knížky. Příslib další literatury
od DANTE není jen lákadlem: dostali jsme již ve Skalském Dvoře 10 exemplářů ně-
mecky psaného

”
Úvodu do TeXu“ od Norberta Schwarze (jde o interní, podstatně

stručnější publikaci, než je známá knížka; tuto stručnou verzi vydalo DANTE). Se-
mináře na Skalském Dvoře organizovaného J. Nadrchalem se zúčastnili kromě před-
nášejících i členové výboru DANTE (většina vystupovala v obou rolích). Předali též
na disketách archiv veřejně přístupného softwaru, který bude k dispozici opět v Praze
(H. Najmannová), Brně (P. Sojka), Bratislavě (K. Nemoga) a v Českých Budějovicích
(L. Lhotka). Toto číslo by mělo obsahovat i seznam, který bleskově pořídil přes víkend
L. Lhotka. Všimněte si, prosím, kolik DS HD disket je zapotřebí — na jiných prozatím
nebude distribuce běžně prováděna. Dosud není k dispozici nejnovější verze emTEXu,
o níž nás někteří žádáte, měla by však dorazit s malým zpožděním v nejbližší době.
Nejnovější verze AMS softwaru (AMS-TEX, AMS-LaTEX a AMS-Fonts v.2.1) spolu
s aktuální verzí Rokického PS-driveru s několika maličkostmi (např. MusicTEX) jsem
přivezl z Radelovy kolekce z USA.

TUG hodlá kromě TUGboatu vydávat ještě
”
TEX and TUG News“; tento

”
newsletter“ (tak je označován v signálním nultém čísle) by měl být věnován TEXu,
LaTEXu a AMS-TEXu a měl by vycházet šestkrát ročně. Uvažuje se i o elektronické
distribuci, zdrojový kód signálního nultého čísla by měl být k dispozici v archivech
aston, clarkson, heidelberg a labrea. Jednali jsme (zatím neúspěšně) o zasílání
newsletteru společně s TUGboatem.

Situace s českým a slovenským spellcheckerem a editorem se poněkud zkompli-
kovala; snad se nám vše podaří dořešit v říjnu. Zatím na

”
TUGové“ diskety (vázané na

členství) přibude Spivakův LAMS-TEX, k němuž hodláme časem vydat tiskem i český
manuál. Projekt je zatím v jednání, kolega M. Dont je ochoten manuál přeložit. Pro-
bíhá i jednání o poskytnutí práva k překladu objemnějších učebnic TEXu a LaTEXu;
potenciální překladatelé by vcelku byli, záleží však na výši (spíše níži) poplatků.

Zabýváme se plánem na zakoupení většího množství disket – na nich nahraný
software by bylo možno si půjčovat k okopírování. Věřím, že řada z vás má zkušenosti
s levnými disketami, které jsou nyní dostupné i u nás — uvítáme vaše upozornění.

Jednou z velmi úspěšných přednášek ve Skalském Dvoře byla přednáška Fried-
helma Sowy o začleňování grafiky do

”
TEXtů“. Překlad cca dvacetistránkového manu-
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álu (obsahuje i hezké obrázky) přislíbil pořídit L. Lhotka. Bude spolu s programovým
vybavením distribuován na

”
CSTUGových“ disketách pouze pro členy CSTUGu.

V příštím čísle bychom se chtěli ohlédnout i za prvním rokem naší činnosti.
Vkrádá se mi pod pero neodbytně myšlenka

”
CSTUG a federace“. Znovu jsem si na

setkání s kolegy ze Slovenska ověřil, že máme chuť táhnout za jeden provaz (ale ne
jako někteří politici — každý na jinou stranu!) a proto mi dovolte vyslovit přání: ať
nám to tak vydrží i v budoucnu.

(Jiří Veselý)
e-mail: ummjv@csearn

Reedice knihy: Jemný úvod do TEXu

se chystá ještě do konce tohoto roku. Prosíme všechny případné zájemce, aby
nám urychleně poslali předběžné objednávky (kvůli určení výšky nákladu). Předpo-
kládaná cena je 16 Kčs. Předběžné objednávky posílejte výhradně na korespondenč-
ním lístku na adresu:

Anna Najmanová, Matematický ústav UK, Sokolovská 83, 186 00 Praha 8

Seznam softwaru spolku DANTE

Software na dále uvedených balicích disket je buď public domain anebo shareware a
může se volně šířit (ne však pro komerční účely!), pokud nadále zůstává všeobecně
dostupný (na obslužných stanicích, v mailboxech, distribučních organizacích). Při
dalším šíření se nesmějí účtovat žádné poplatky kromě režie za přehrání. Pokud jsou
u některých balíků uvedeny zvláštní podmínky pro další šíření, platí tato ustanovení
a je třeba je mít každopádně na zřeteli. CSTUG ani DANTE nepřejímají žádnou
zodpovědnost za funkčnost programů. Rádi zprostředkujeme předání podnětů a zpráv
o chybách příslušným autorům.

Software je všeobecně distribuován na třech formátech disket: 5,25” HD, 3,5”
HD, 3,5” DD, v Československu však zatím pouze na 5,25” HD. V následujícím se-
znamu značí čísla v rámečcích u každé položky počet disket každého formátu ve výše
uvedeném pořadí, to jest

číslo v 1. rámečku značí počet 5,25” HD disket
číslo v 2. rámečku značí počet 3,5” HD disket
číslo v 3. rámečku značí počet 3,5” DD disket

Tyto údaje mají vzhledem k omezením na jeden typ disket v Československu
jen orientační charakter. Není-li v rámečku nic, znamená to, že v daném formátu není
dotyčný balík dostupný.

Cena za náklady spojené s distribucí závisí na centru, které je vám nejblíže
(Praha, Brno, Bratislava, České Budějovice) a závisí na domluvě (vyzvednutí osobně,
zaslání poštou,. . . ).
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