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KVĚTEN 2006

Leipzig Open 2006

Těsnopisná soutěž Leipzig Open s mezinárodní
účastí se stává již tradičně jednou z nejvýznamnějších jarních těsnopisných soutěží v Německu.
Letošního ročníku se zúčastnilo 30 soutěžících
z Německa, Rakouska, České republiky a Maďarska. Soutěžní text, velmi kvalitně a fundovaně
připravený Dr. Reinerem Kressmannem, dal zúčastněným těsnopisným špičkám možnost prokázat své kvality.
Na nejvyšší možný výkon, tedy pět minut kategorie A, dosáhlo tentokrát 5 soutěžících, mezi nimi
i naše vynikající závodnice Ing. Helena Janovská.
Jejich pořadí proto nakonec určil počet trestných
bodů: se 17 trestnými body zvítězil Bernhard
Gremmer z Mnichova, jako druhý se umístil
Manfred Kehrer z Lipska, třetí byla Z. Ferenc
z Budapešti, čtvrtá Ing. Helena Janovská a pátá
J. Arvai-Dani z Budapešti. Dalších dvanáct závodníků, mezi nimiž byli i naši soutěžící Ivana
Havlíková, Václav Mikula a Radka Dalecká, se
umístilo v kategorii B. Konečně mezi deseti soutěžícími, kteří se umístili v kategorii C, byly dvě
naše závodnice – Lucie Ševcovicová a Kamila
Nováková.
Význam letošní soutěže byl podtržen také tím,
že se jí zúčastnili současný prezident Intersteno
Jaroslav Zaviačič a generální sekretář této mezinárodní organizace Dany Devriendt z Belgie. Ve
svých projevech na závěrečném večeru zdůraznili stálý význam této mezinárodní federace i její
snahy o racionalizaci činností souvisejících s prací
na PC i s rychlým převáděním mluveného slova
do textové podoby. Jaroslav Zaviačič zdůraznil
skutečnost, že příští kongres této organizace se
bude po 44 letech konat opět v Praze, a to v době
od 21. do 27. července 2007. Vyslovil v této souvislosti naději, že na něm budeme mít příležitost
také uvítat co nejvíce soutěžících ze Spolkové republiky Německo.
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Rozhledy
Písemnosti fyzických osob. Zadání na
str. 3.
Opis německého textu. Nalistujte str. 5.
Cizojazyčná korespondence – odpověď
na reklamaci v německém jazyce. Zadání
i řešení najdete na str. 16.
Předplatné na příští ročník

Vážení čtenáři,
i v příštím školním roce vyjde opět 12 čísel
časopisu Rozhledy, tentokrát po Kč 8,--/ks.
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
2006.
Fyzické osoby – složenku s prvním číslem časopisu Vám zašleme v září, a to jen na základě
objednávky, kterou můžete samozřejmě odeslat
již nyní.
Školy a firmy – písemnou objednávku nám
pošlete do 30. června 2006 a uveďte, zda je
závazná, nebo předběžná. Předběžnou objednávku musíte nejpozději do 15. září 2006
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. Bližší informace o předplatném získáte na tel. 274 877 803.

časopis pro písemnou a elektronickou komunikaci

