Mistrovství republiky / Předplatné
Ve dnech 28.–29. dubna se konala ve VOŠ
a OA Chotěboř naše prestižní soutěž – mistrovství
republiky. Pojďme se podívat, co 19. ročník soutěže
přinesl.
Především zájem žáků. Krajských kol se zúčastnilo kolem 500 účastníků, což představuje
proti loňskému roku jen mírný pokles způsobený celkovým úbytkem žáků na středních školách.
Domnívám se, že je na místě poděkovat učitelům,
kteří stále ještě dokáží žáky motivovat, přesvědčit
je, aby dělali něco navíc, aby část svého volného
času věnovali tréninku. Na republikové klání jsme
nominovali 88 soutěžících ze 13 krajů. Tradičně největší zastoupení měl Moravskoslezský kraj
a Praha, jejich žáci tvořili dohromady zhruba třetinu všech soutěžících.
Ve čtvrtek 28. dubna se tedy všichni sjeli do
Chotěboře a čekali na slavnostní zahájení celé akce.
Slavnostního ceremoniálu se kromě vedení školy zúčastnila starostka města Chotěboř i zástupci
Kraje Vysočina a rovněž předseda Interinfo ČR.
Po krátkých projevech následovala prezentace školy i města a ukázka break dance. Samotná soutěž
mohla začít.
Čtvrteční odpoledne patřilo nejnáročnější disciplíně, a to wordprocessingu. Nejnáročnější
proto, že časový limit na vypracování všech úkolů
je 90 minut a na opravu prací není žádný opravný
program. Šest dvojic vyučujících, včetně autora
zadání Petra Sekaniny, držitele dvou titulů mistra
světa v této disciplíně, proto bezprostředně po soutěži začalo opravovat. A kdo ze soutěžících dopadl
nejlépe? Byl to zkušený soutěžící Michal Růžička z Gymnázia Hustopeče se ziskem 162 bodů
ze 180 možných. Hned za ním se umístil Roman
Pomykacz z OA Český Těšín, který vybojoval
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! Informace o předplatném
Vážení čtenáři,
i pro příští školní rok jsme pro vás připravili systém slev, který zvýhodňuje odběratele většího
množství výtisků:
• Při odběru 1 až 25 ks od jednoho čísla platí
odběratel plnou cenu 15 Kč/ks.
• Při odběru 26 až 100 ks od jednoho čísla poskytujeme slevu 7 % (14 Kč/ks).
• Při odběru 101 až 200 ks od jednoho čísla poskytujeme slevu 14 % (13 Kč/ks).
• Při odběru nad 200 ks od jednoho čísla poskytujeme slevu 20 % (12 Kč/ks).
Cena za časopis je uvedena bez DPH. Objednávku je potřeba zaslat pro každý školní rok znovu.
Pokud zašlete předběžnou objednávku Rozhledů
nad 100 kusů do 30. června 2011, získáte slevu dalších 5 %. K ročnímu předplatnému bude připočteno balné a poštovné dle ceníku České pošty. Chcete-li i vy přispět svými poznatky a připomínkami
a spoluvytvářet podobu 87. ročníku, ozvěte se nám
na e-mailovou adresu rozhledy@nuov.cz.
Věříme, že nám zachováte přízeň i nadále.
Petr Hais, vedoucí redaktor
159,5 bodu, a na třetím místě skončila Martina Vilímková z OA Hovorčovická, Praha, která získala
149,5 bodu.
Páteční ráno patřilo psaní na klávesnici. Pravidla jsou stejná jako na krajské soutěži, píše se
tedy 10 minut a nesmí se překročit limit chyb
0,5 %. Předloha je čtyřstránková a tématem byly
tentokrát mládež a její hodnoty. Psaní se nejlépe
povedlo domácímu závodníkovi Luboši Beranovi,
pokračování na 5. straně
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