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Krupkorektura 2007

Obchodní akademie Krupkovo náměstí
(Praha 6) se jako už tradičně na začátku února
stala dějištěm populární žákovské soutěže pražských obchodních akademií v korektuře textu,
která se podle adresy školy nazývá Krupkorektura.
Letos se jednalo již o její čtvrtý ročník.
Ani my jsme při této příležitosti jakožto každoroční tvůrci soutěžního zadání nemohli chybět.
Týkal se nás i zodpovědný úkol podílet se na vyhodnocení výsledků v soutěžní komisi.
I přes nemilosrdné řádění letošní chřipkové
epidemie, která udělala v řadách soutěžících
značné mezery, byla účast na tomto ročníku
Krupkorektury o pětinu vyšší než v předchozím
roce.
Pořadatelům pod taktovkou paní Ing. Jany
Dvořákové se pro těchto třiadvacet soutěžících
ze sedmi pražských škol podařilo vytvořit velice
příjemné prostředí s vynikajícím zázemím, které
podtrhovala přátelská a tvůrčí atmosféra celé soutěže. Našli zde uplatnění i četní dobrovolníci z řad
místních studentů, jejichž obětavá a nezištná pomoc přispěla nemalou měrou k hladkému průběhu
akce.
Jak již bylo zmíněno výše, soutěžilo se v korektuře textu na PC. Text byl stejně jako loni
tematicky zaměřen na místo konání, tedy na
Prahu 6, a na svých osmi stranách obsahoval
240 korektur, na jejichž provedení měli soutěžící přesně 10 minut. Nejlépe se vedlo favorizovanému trojlístku studentů z Obchodní akademie
Heroldovy sady Janě Válkové (168 k., 3 ch.),
Jiřímu Spolkovi (164 k., 5 ch.) a Ondřeji Kantovi
(163k., 6 ch.). V první desítce se však umístili
i studenti Obchodní akademie Krupkovo náměstí,
OA Hovorčovická a OA Resslova 5.
Srdečně blahopřejeme vítězům a těšíme se na
další ročník!
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Rozhledy
Písemnosti při řízení a organizaci. Zadání
na str. 3.
Opis anglického textu. Nalistujte str. 5.
Cizojazyčná korespondence – reklamace
v anglickém jazyce. Zadání i řešení
najdete na str. 16.
Předplatné na příští ročník

Vážení čtenáři,
i pro příští rok zůstává cena Rozhledů
Kč 8,--/ks, čísel vyjde opět 12. Balné a poštovné
budeme účtovat i nadále podle počtu odebíraných výtisků a v souladu s platným poštovním
ceníkem. Zachováváme rovněž odměnu pro
distributory Rozhledů od 100 ks výše, tj. 5 %
celoročního předplatného, ale pouze u objednávek došlých do 30. června 2007.
Fyzické osoby – složenku s prvním číslem
časopisu vám zašleme v září, a to jen na základě objednávky, kterou můžete odeslat již
nyní.
Školy a firmy – písemnou objednávku nám
pošlete do 30. června 2007 a uveďte, zda je
závazná, nebo předběžná. Předběžnou objednávku musíte nejpozději do 15. září 2007
písemně upřesnit, abychom Vám mohli odeslat
fakturu. Do objednávek uvádějte, zda budete
hradit fakturu převodem, nebo složenkou.
Nenechávejte objednání Rozhledů až na poslední chvíli. Pokud nastanou změny, obratem
nás informujte, abychom je mohli včas vyřídit.
Objednávky posílejte na adresu NÚOV – oddělení Státní těsnopisný ústav, Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10. Informace o předplatném
dostanete na tel. 274 877 803, případně na
e-mailové adrese marie.brabcova@nuov.cz.

časopis pro písemnou a elektronickou komunikaci

