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46. kongres Intersteno v Praze

Intersteno, založené v roce 1887 v Londýně
130 stenografy z celého světa, svolává každé dva
až tři roky kongres, jehož náplní je výměna zkušeností z oblasti zpracování textu a světový šampionát. Práci s textem mění vývoj techniky. Původní
stěžejní téma kongresových přednášek – těsnopis – bylo postupně rozšiřováno o psaní na psacích strojích a automatech až po práci s textem
pomocí výpočetní techniky včetně technologie
přímého diktování do počítače a redakčního zpracování mluveného slova.
Též zavazadla delegací účastníků světových
šampionátů prošla vývojem: k sadě tužek a papírových bloků přibyly kufry s psacími stroji, později krabice se systémovou jednotkou stolního
počítače, monitorem a tiskárnou. Po zavedení
českého vyhodnocovacího programu ZAV-JURY
(Lausanne 1998) odpadla tiskárna (místo výtisku
se odevzdává textový soubor), díky miniaturizaci
elektroniky přijíždí většina soutěžících stále častěji jen s vlastním notebookem.
Ve výsledkových listinách šampionátů Intersteno jsou zapsáni tři Češi, jejichž srovnatelné
výkony nebyly dosud překonány: v šedesátých letech v těsnopisu Miloš Matula (210 slov
za minutu), v roce 2003 v opisu textu Helena
Matoušková (955 hrubých a 928 čistých úhozů za
minutu) a v roce 2005 v korektuře textu Václav
Mikula (286 korektur při 5 chybách za 10 minut).
V Praze se kongres Intersteno konal pouze jednou – v roce 1963. Úspěchy české reprezentace
(z asi 65 medailí na posledních třech mistrovstvích jich získala 17, 29 a 35), ale i kongresová
vystoupení českých řečníků a zejména aktivity
naší národní skupiny zajistily po 44 letech opětovně přidělení pořadatelství světového šampionátu Praze.
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Rozhledy
Právní písemnosti. Zadání na str. 3.
Opis anglického textu. Nalistujte str. 5.
Cizojazyčná korespondence – objednávka
v anglickém jazyce. Zadání i řešení
najdete na str. 16.
S tím související dvouletý prezidentský mandát se ve spolupráci s organizačním výborem
šampionátu (pod vedením prvního mistra ČR
ve wordprocessingu Jaroslava Poláčka) snažím
využít tak, abychom v Praze přivítali i soutěžící
ze zemí, které na minulé mistrovství (Slovenská
republika) nebo nikdy v historii (Čína) do bojů
o světové tituly nezasáhly.
Českou národní skupinu zastupuje v plénu
Intersteno pět delegátů z Interinfo ČR a jeden
z Českého těsnopisného spolku. Vedení Intersteno
bude na další dva roky (do příštího kongresu 2009
v Pekingu) v Praze poprvé voleno tajně.
Dne 26. července budou na pražském Žofíně
vyhlášeny výsledky mistrovství ve třech věkových kategoriích (žáci, ročník narození 1991 nebo
později, junioři, 1987 – 1990, praktici, 1986 nebo
dříve) v disciplínách opis textu, korektura textu,
wordprocessing, záznam diktátu s následným
převodem (těsnopis grafický a strojový, rozlišování řeči), záznam diktátu bez převodu (v reálném čase), vícejazyčný těsnopis, korespondence
a protokolování a psaní podle diktátu pro zrakově
postižené.
Věřím, že zásluhou Interinfo ČR a Českého
těsnopisného spolku, ale i oddělení Těsnopisného
ústavu NÚOV, Asociace obchodních akademií,
zejména však stovek vyučujících, studentů a žáků,
bez jejichž práce by myšlenka uspořádat mistrovství na naší půdě vůbec vzniknout nemohla, bude
kongres úspěšný.
Jaroslav Zaviačič, pres@intersteno.org
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