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Rozhledy

Propagační písemnosti. Zadání na str. 3.
Mistrovství republiky je pro všechny, zejména Zadání a řešení státní zkoušky v němecpro Státní těsnopisný ústav a pro pořádající školu, kém jazyce. Nalistujte str. 14 a 15.
prestižní záležitostí. Letos se této akce zhostila Kompletní výsledky mistrovství na str. 16.
OA Mohelnice, která ve dnech 25. – 26. dubna
2007 vytvořila zázemí S odstupem 142 úhozů si druhé místo vybojopro 81 soutěžících z tak- vala Šárka Bicanová (OA Český Těšín) výkonem
řka 50 škol a jejich peda- 500,2 č. úh./min. s přesností 99,87 %. Na třetím
gogický doprovod. O co místě skončila Petra Solarová (OA a JŠ s pránejlepší umístění se bo- vem SJZ Písek) s 430,1 č. úh./min. při přesnosti
jovalo v psaní na kláves- 99,93 %.
Po krátké přestávce pokračovalo mistrovství
nici, v korektuře textu, ve
wordprocessingu a v zá- korekturou textu. Všichni soutěžící, kteří se
znamu mluveného slova účastní korektury, musí absolvovat i psaní na klávesnici a dosáhnout minimálně 200 č. úh./min.
(dříve těsnopis).
GABRIELA NOVOTNÁ
Po slavnostním zahá- při přesnosti do 0,5 %. Soutěžní text obsahojení, jehož se zúčastnil mezi jinými i starosta val 250 korektur a popisoval zejména historii
Mohelnice. V této disciměsta Mohelnice, odstartovala soutěž
plíně vyhrál opět Miloš
ve wordprocessingu. Tato disciplína
Černilovský (Biskupské
patří k časově nejnáročnějším z hlegymnázium Hradec Krádiska vypracování i z hlediska oprav.
lové), který za deset
Za 90 minut má soutěžící zvládnout
minut zvládl 172 komnožství úkolů týkajících se zprarektur s 5 chybami a zíscování textu a hromadné koresponkal tak 15 950 bodů.
dence. Nejlépe se se všemi úkoly vyS malým rozdílem tří
pořádala Gabriela Novotná z Gymnázia
korektur při stejném
a SOŠE Sedlčany, která zvítězila výkopočtu chyb získala drunem 196 bodů z 206 možných. Na druhé místo Jana Válková
hém místě skončil Lukáš Adámek ze
(OA Praha – Heroldovy
SOŠ Net Office, Orlová se 194 body
sady) za 15 650 bodů.
a třetí místo obsadila Alena Řezanková
Bronzovou příčku pak
z Gymnázia Sušice.
MILOŠ ČERNILOVSKÝ
obsadila Martina ChváDruhý den začínal disciplínou psaní
na klávesnici. Čtyřstránkový text o hypo- talová (G a SOŠ Telč) za 14 800 bodů, tedy
tečním makléřství se nejvíce povedl Miloši 153 korektur a 2 chyby.
V poslední disciplíně zachycení mluveného
Černilovskému (Biskupské gymnázium Hradec
Králové), který při jeho opise dosáhl výborné slova nebývá hojná účast, protože se jedná o nárychlosti 642,3 č. úh./min. s přesností 99,88 %.
Pokračování na str. 5
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