Úvodník

INTERSTENO Cagliari 2019 – Mistrovství světa
ve zpracování textu
V červenci proběhlo v Cagliari mistrovství světa ve zpracování textu na počítači. ČR získala 39
z 86 udělených medailí a podesáté za sebou se
stala nejúspěšnější výpravou. Naše výprava čítala 40 účastníků, vycestovala za finanční podpory
MŠMT, vlastních prostředků Interinfo ČR, krajů,
obcí i škol. Značnou výhodou pro soutěžící se ukázala být účast na přípravném soustředění v ZŠ Vítězná v Litovli.
Na zahájení byly předány medaile z mezinárodní internetové soutěže 2019. Žáci: Johana Valová
(G Rožnov p. R., bronz ve vícejazyčné soutěže),
Ondřej Skotnica (OA Frýdek-Místek, bronz v mateřštině). Junioři: Jonáš Vala (G Rožnov p. R., zlato
z mateřštiny a stříbro z vícejazyčné).
ČR již loni navrhla uspořádat pod hlavičkou Intersteno mezinárodní internetovou soutěž ZAV-minutovky. Nápad se setkal s velkým ohlasem,
v Cagliari byl dopracován a soutěž by měla proběhnout ve IV. čtvrtletí 2019.
Vyhlášení výsledků proběhlo v Teatro Massimo.
Na úvod ceremonie obdržel Jaroslav Zaviačič za
svůj celoživotní přínos a současně jako ocenění
k osmdesátinám titul čestného prezidenta Intersteno. V opisu zvítězila mezi žáky J. Valová, na
2. a 3. místě skončily Adéla a Nikol Klementovy
(ZŠ I. Hurníka Opava). Juniorům kraloval J. Vala,
který napsal 726 hrubých úhozů. Dva mistři světa v opisu hr. úhozů) a bronz vybojovala Karolína
Foukalová (UP Olomouci, 697,9 hr. úhozů).
V korektuře letos praktici medailově nezabodovali,
junioři si však do svých úspěchů mluvit nenechali a stupně vítězů včetně titulu juniorského mistra
světa obsadili v tomto pořadí: 1. Martina Ivanova
255 korektur, 2 chyby (Slovanské G Olomouc),
2. J. Vala 213/5, 3. Štěpán Kratochvíl 236/12
(G J. Opletala Litovel). Ani naše žákyně si medaile a titul nenechaly vzít, zvítězila J. Valová 160/3,
stříbrná skončila Eliška Smetanová (174/6, ZŠ Vítězná Litovel), bronzová Michaela Venclová 175/10
(G Rožnov p. R.).
Wordprocessing vyhrála Němka Katrin Müller
(96 %), stříbro si odváží Václav Votruba (85,5 %),
vyučující OA Hovorčovická v Praze. Z 11 juniorů
zadání úspěšně řešili jen čtyři, všichni z ČR. Zvítězil J. Vala (89,5 %), stříbo M. Ivanova (87 %)
a bronz David Mašek (74,5 %, OA Praha 10).

V audio transcription se výsledky nerozlišují podle
technologií. Juniory vyhrál a další titul si připsal
J. Vala (5 425 úhozů) před Klárou Odehnalovou,
studentkou PedF v Olomouci (4 657 úh.). Žákovské
stupně vítězů: 1. J. Valová (2 767 úh.), 2. M. Venclová (2 696 úh.), 3. O. Skotnica, (2 658 úh.).
V záznamu mluveného slova se stále technologie
záznamu rozlišují. V grafickém těsnopisu soutěžili
jen Maďaři a Němci, bohužel jen praktici, nové naděje nedorůstají. Bronz mezi praktiky na standardní klávesnici vybojovala K. Foukalová. Juniory vyhrál Ital Andrea Farsi Aklaghi před K. Odehnalovou a M. Ivanovou. Obě dvě naše žákyně J. Valová
a N. Klementová získaly za shodný výkon 4 minuty
s 11 tr. b. zlaté medaile. V soutěži Real Time jedinou českou medaili vybojoval v těžké a vzhledem
k pravidlům nespravedlivé konkurenci získal i další titul juniorského mistra světa J. Vala (7/11).
V protokolování vybojovaly juniorské zlato hned
dvě Češky: M. Ivanova a K. Odehnalová. I bronz
si dělí dva soutěžící, Číňanka Huimin Zou a náš
Š. Kratochvíl. Žáky vyhrála Číňanka Yang Li před
našimi J. Valovou a M. Venclovou.
V kombinaci zabodoval P. Hais mezi praktiky ve
všech 7 soutěžích a zaslouženě vyhrál. Se 6 soutěžemi na stříbrné pozici stanula K. Foukalová. První
dva junioři – J. Vala a M. Ivanova – také bodovali
ve všech 7 soutěžích, třetí skončila K. Odehnalová (6). J. Valová (5) zaslouženě vyhrála kombinaci
žáků před M. Venclovou (4).
Nejúspěšnějšími účastníky se stali sourozenci
Valovi. Oba získali ve svých kategoriích 5 zlatých
a 1 stříbrnou medaili, což je nevídaný úspěch. Jonáš vplul mezi juniory a bez zaváhání pokračoval
v úspěších z žákovských let. Johana bude ještě za
dva roky žákyní. M. Ivanova startovala mezi juniory již podruhé a své úspěchy z Berlína obhájila.
Poděkování patří učitelům, kteří své žáky průběžně
a ve svém volnu připravují. Účastní se také osobně
při vlastní organizaci soutěží i při vyhodnocování.
Opis, korektura a audio transcription byly úspěšně
vyhodnoceny novou on-line verzí vyhodnocovacího programu ZAV-JURY. Organizace výpravy, překladů a přípravy soutěžních zadání se ujali Helena
a Jaroslav Zaviačičovi. Zahajujeme přípravu na
další světový šampionát, který by se měl uskutečnit
za dva roky, ale bohužel zatím nebylo stanoveno
místo konání.
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