Mistrovství České republiky 2003
V pražské Obchodní akademii Heroldovy sady se počátkem
prosince konalo už podruhé, tentokráte v unikátní atmosféře
nedávného triumfu českého družstva na světovém šampionátu v
Římě. Krátce po zahájení byl vzácným hostům (zastupovali
předsednictvo vlády, MŠMT, NÚOV, ale také významné firmy
nabízející spolupráci) promítnut dokumentární film o světovém
mistrovství.
Ve wordprocessingu vyhodnotila porota tři práce v
kategorii praktiků a 13 v kategorii juniorů, ze středoškoláků
si nakonec odnesla diplom jediná studentka Gymnázia a OA v
Sedlčanech Martina Podzimková.
V těsnopise příslušnost ke světové extratřídě opět
potvrdila Helena Bendová, která zvládla všech 15 minut
diktátu, jehož stoupající rychlost končila 445 slabikami za
minutu. Mezi juniory exceloval strojovým zavpisem Václav
Mikula výkonem 247 slabik s pouhými 5 trestnými body. Podle
světových regulí se bohužel v těsnopisných disciplínách ještě
nevyhlašují zvlášť výsledky ve věkové kategorii žáků, takže
skvělý výkon 16letého studenta Gymnázia Krnov Jana Košuliče
(208 slabik s jediným trestným bodem) nebyl ohodnocen zlatou,
ale "pouze" stříbrnou medailí.
V rychlém převodu diktovaného textu se hodnotí nejen
rychlost diktátu a přesnost jeho převodu, ale také čas tomuto
převodu věnovaný. Pětinásobná mistryně světa Helena Matoušková
osmiminutový diktát zvládla tak, že vyhodnocení všech tří
kritérií jí přineslo 1895 bodů, čímž zvýšila svůj římský
rekord o další 3 body. Druhou nejlepší práci odevzdal student
pořádající školy Václav Mikula (1225 b.).
Páteční dopoledne mělo na pořadu dvě nejlépe obsazené
soutěže, korekturu textu a třicetiminutový opis textu.
Systematický trénink v OA Heroldovy sady přinesl domácím
unikátní úspěch: učitel této školy Petr Hais vyhrál se 156
korekturami za 10 minut kategorii praktiků. Výrazně vyšších
výkonů (neuvěřitelných 254 a 220 korektur) ovšem dosáhli
studenti téže školy Václav Mikula a Olga Vejvodová. Dokonce
ještě "bronzová" studentka Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem
Jana Abrahamová se 179 korekturami ukázala, že této disciplíně
u nás vládnou junioři před praktiky. V kategorii žáků úspěch
pořádající školy dovršila Lucie Ševcovicová, která porazila i
zkušené reprezentanty Lenku Klaputovou z OBA Karviná, Petru
Kinclovou z Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem i Miloše
Černilovského, startujícího v barvách OA Valašské Meziříčí.
Opis (30 minut, 100 úhozů za chybu) vyhrává nepřetržitě od
roku 1992 Helena Matoušková. Letos čistým výkonem těsně nad
800 úhozů za minutu před Petrem Haisem (655,6) a učitelkou
Euroškoly Praha Eliškou Klimkovou (618,9). Úroveň mistrovství
ČR potvrdilo i srovnání se světovým šampionátem: tři junioři a
pět žáků se pražskými výkony zařazuje do desítky nejlepších na
světě: Václav Mikula, Jana Abrahamová a Pavel Hlaváč (VUT

Brno), z žáků Miloš Černilovský (OA Valašské Meziříčí), Petra
Kinclová, Jan Košulič a Lenka Klaputová.
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