
InstallFest 2005

Sponzorům a partnerům

InstallFest  je dvoudenní seminář o 
operačním systému GNU/Linux pořádaný 
klubem Silicon Hill (součást Studentské unie 
ČVUT). Akce je určena všem, kteří se zajímají 
o operační systém GNU/Linux a chtějí si 
prohloubit své znalosti, získat nové 
zkušenosti a inspirovat se pro další práci. 
Akce se skládá se z přednášek a z 
workshopů, které nahrazují instalace v letech 
minulých. Workshopy budou prohlubovat 
zkušenosti z přednášek a realizovat hands-on 
témata.

InstallFest bude pořádán již popáté a je velice populární. V roce 2003 se přednášek zúčastni-
lo 450 lidí a instalace probíhala na 80 počítačích. V následujícím roce jsme naopak zazna-
menali rekordních 438 přístupů z unikátních IP adres na online stream akce do Internetu. 
Veškeré dění bylo a rovněž bude zaznamenáváno (současně s přímým přenosem) a ná-
sledně zpracováno pro stažení. Tuto část zajišťuje Audiovizuální centrum silicon hill (avc.sh.-
cvut.cz).

Jelikož InstallFest již má za sebou sérii předná-
šek, které seznamovaly účastníky s 
GNU/Linuxem od začátku, s instalací a se zá-
klady práce, bude tento ročník zaměřen na 
pokročilejší posluchače. Předpokládá se řešení 
častých problémů, nové technologie a 
schopnosti současného GNU/Linuxu. Nebude 
ale zapomenuto na filozofii tohoto operačního 
systému, zamyšlení nad cestou, kterou se ubírá 
a seznámení s nejnovějšími trendy. V současné 
chvíli v České republice není dle našeho názoru 
žádná podobná akce svým zaměřením a roz-
sahem.

Dovolujeme si Vás oslovit u příležitosti pořádání pátého ročníku InstallFestu. Nabízíme Vám 
možnost spolupráce při pořádání této akce.
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Akci pořádají studenti ve svém volném čase bez nároku na odměnu.

Rozpočet semináře v minulém roce dosáhl necelých 50 000,- Kč a pro letošní rok je 
naplánován v podobné výši. Mezi hlavní položky patří zejména pronájem prostor a 
prezentační techniky,  propagace akce a materiální zabezpečení včetně občerstvení pro 
přednášející.

Děkujeme za případnou spolupráci

InstallFest 2005 

Ing. Petr Koloros <P.Koloros@sh.cvut.cz>
tel.: 604 410 009
Jakub Suchý <Jakub.Suchy@sh.cvut.cz>
tel.: 777 817 949

Co Vám můžeme nabídnout:

● ústní poděkování v úvodu akce
● odkazy, reklamu na stránkách InstallFestu 

(www.installfest.cz)
● reklamu poblíž promítací plochy (bude rovněž v přímém 

přenosu a na záznamu)
● reklamu na plakátech InstallFestu
● Vaše firemní plakáty na chodbách a ve vestibulu 

budovy
● distribuci Vašich firemních letáků či jiných propagačních 

předmětů
● prodej formou malého stánku v místě konání

Co nám můžete nabídnout Vy:

● sponzorské dary, které budou použity na pokrytí 
organizačních nákladů

● využití placených reklamních ploch (formou 
faktury, neplátce DPH)

● materiální výpomoc (včetně například 
občerstvení)

● ceny do soutěže
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