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Máme na co navazovat

V těchto dnech si připomínáme 85. výročí zřízení Státního ústavu těsnopisného. Jeho funkci – pěstování těsnopisu po stránce vědecké,
didaktické a praktické – naplňovalo desítky let
mnoho vynikajících odborníků a obětavých lidí.
Výuka, výzkumná činnost, vydávání tohoto časopisu, Sekretářské praxe, Zpráv STÚ, stenografické
práce, organizování soutěží a zkušební činnost, to
byly hlavní oblasti jeho působení na poli těsnopisu v počátečním období. V období poválečném
přistoupilo k těsnopisu navíc psaní na stroji, dále
stenotypistika a odborná příprava sekretářek.
Významné bylo zapojení do mezinárodní spolupráce v rámci organizace INTERSTENO. Oblast
těsnopisná se však od 70. let z působení ústavu
postupně vytrácí.
Pouhé vyjmenování té spousty kvalifikovaných a velice schopných lidí, kteří v SÚT působili, by zabralo značnou část časopisu. Za všechny
můžeme uvést Dr. Alexandra Ludvíkovského,
Václava Fremla, Ing. Adolfa Klančíka, Miloše
Matulu, Karla Matouška, Jana Petráska, Josefa
Horáka a Emanuela Gafrona. Od podzimu 1999
končí samostatná činnost ústavu. Většinu jeho
činností provádíme jako oddělení dnešního
Národního ústavu odborného vzdělávání.
Máme na co navazovat. Naše působení zaměřujeme tam, kde to je nezbytné pro rozvoj našeho
oboru: na metodickou pomoc středním školám
při výuce předmětu PEK, při přípravě na státní
zkoušky, při přípravě na soutěže v psaní na klávesnici, v korektuře textu a ve wordprocessingu.
A jsme schopni odborně pomoci i s výukou těsnopisu.
Tento časopis, naše webové stránky a semináře
pro učitele jsou naším vysvědčením. Budeme se
i nadále snažit, aby toto vysvědčení bylo co nej-
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Rozhledy
Písemnosti při platebním styku. Zadání
na str. 3.
Opis anglického textu. Nalistujte str. 12.
Cizojazyčná korespondence – nabídka
v anglickém jazyce. Zadání i řešení
najdete na str. 16.
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve 2. pololetí školního roku 2006/2007 vám
opět nabízíme odborné semináře. Možná si
z naší nabídky vyberete. Vybírejte však rychle
a přihlaste se co nejdříve, aby na vás v semináři zbylo místo.
Korektura textu pro pokročilé – předpokládá
se dobrá znalost soutěžní disciplíny. Přednášející Ing. Matoušková – úterý 16. 1. 2007.
Německá obchodní korespondence – vhodné
i pro učitele německého jazyka. Přednášející
Ing. Kolářová – středa 17. 1. 2007.
Přihlášky přijímáme nejpozději do 5. 1. 2007.
V případě velkého zájmu vyhlásíme závazné
náhradní termíny. Pozdější zájemce můžeme
uspokojit jen v případě, že nebude naplněna
učebna.
Cena semináře je 570,-- Kč. Uhrazená částka se
v případě neúčasti nevrací, místo přihlášeného
můžete poslat náhradníka.
Upozorňujeme, že na našich webových stránkách (www. nuov.cz – odkaz Státní těsnopisný
ústav) najdete další podrobnosti o seminářích
a nabízených publikacích a pomůckách.
lepší. Hlavní cestu pro pokračování naší činnosti
vidíme v další spolupráci se školami, kterou rozvíjíme už od roku 1999.
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