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 Ve dnech 10.–15. července 2011 v Paříži v rámci 
kongresu Intersteno proběhlo 48. mistrovství světa 
v záznamu a zpracování textů. Česká výprava číta-
la 75 osob, celkem se zúčastnilo na 600 účastníků 
z 35 zemí světa. Hlavním organizátorem české vý-
pravy bylo Interinfo ČR za spolupráce oddělení 
NÚV STÚ-PEK, Internetové školy ZAV a finanční-
ho přispění MŠMT, škol, obcí i rodičů. 
 V historických sálech Městské univerzity pro-
běhlo slavnostní zahájení včetně působivého 
vystoupení kankánových tanečnic. Druhý den tam-
též odstartovaly sálové soutěže, diktovací se konaly 
v hotelu FIAP, výsledky byly vyhlášeny v důstojném 
prostředí pařížské radnice.
 V silné konkurenci Češi obhajovali celkové ví-
tězství z pěti posledních MS. Mnohé opory (např. 
Miloš Černilovský, Libor Hais či Petra Kinclová) 
bohužel chyběly, na druhé straně přibyly skvělé 
mladé posily.
 Výsledky byly slavnostně vyhlášeny na pařížské 
radnici. A jak to dopadlo? V královské disciplíně, 
opisu textu 30 minut, bodovali hlavně junioři. Jen 
málokterému žákovskému mistru světa se podaří 
zopakovat svůj triumf i mezi juniory. K naší radosti 
to dokázal Luboš Beran (OA Chotěboř), juniorský 
titul si zajistil výkonem 563 č. úh. za minutu. Stříb-
ro vybojoval Tomáš Portych z pražského Gymnázia 
Postupická a bronz Karin Cieslarová z Gymnázia 
v Karviné. Žákovské stříbro získala Karolína Fou-
kalová (G Rožnov p. R.), mezi praktiky stejně jako 
v Pekingu 2009 Češi na medaile nedosáhli.
 Výkonem 22 000 bodů v korektuře textu si Petra 
Vintrlíková, studentka LF UP v Olomouci, zajisti-
la titul mistryně světa. Stříbrný skončil Petr Hais 
(OA Heroldovy sady, Praha 10). Juniorské stříbro 
má díky Davidu Křenkovi OA Valašské Meziříčí 
a o bronz se podělili spolužáci z Gymnázia Hus-
topeče – Michal Růžička a Jakub Zimolka. Naši 
žáci obsadili celé stupně vítězů: 1. Petr Hendrych 
(ZŠ Šrámkova, Opava; 196 korektur se 4 chybami), 
2. Milan Musil (ZŠ Město Albrechtice), 3. Aneta 
Urbanová (ZŠ Pod Skalkou, Rožnov p. R.).
 Wordprocessing nejlépe zvládl Lukáš Adámek 
(VŠB-TH Ostrava), který zpracoval 91 % zadání 
a titul nenechal německým soupeřům. „Brambo-
rovou“ medaili získala s 82 % Alena Havránková 
(IT STUDIO Nemochovice), do desítky se vešlo 
celkem 7 českých praktiků. V juniorech medaili 
i titul získal Michal Růžička (76 %), druhá skonči-
la Monika Chládková (69 %) z Heroldových sadů, 
bohužel už bez medaile a titulu (podmínkou je spl-
nění 75 % zadání). Mezi juniory se do první desítky 

vešlo 5 Čechů, z žáků náročné podmínky této sou-
těže nesplnil nikdo.
 V záznamu mluveného slova zvítězil a titul mi-
stra světa získal Ondřej Kanta (VŠE Praha) před 
Petrem Haisem (oba 8 minut, Ondřej přesnější). 
Čeští junioři a žáci obsadili celé stupně vítězů – ju-
nioři: 1. K. Cieslarová, 2. L. Beran, 3. Barbora 
Stejskalová (G Rožnov p. R.), žáci: 1. M. Musil, 
2. K. Foukalová a 3. A. Urbanová.
 V záznamu textu v reálném čase byli úspěšní 
žáci: 1. K. Foukalová, 2. M. Musil, oba bohužel 
vzhledem k platnému reglementu bez medaile a ti-
tulu. Nejlepším praktikem byl Petr Hais (17.) 
a juniorkou Karin Cieslarová (5.).
 Ve vícejazyčném těsnopisu zachytil Ondřej Kan-
ta angličtinu, němčinu a slovenštinu, čímž získal 
bronz mezi praktiky. Tomáš Portych (angličtina 
a slovenština) vyhrál juniory, stříbro za slovenšti-
nu a španělštinu získala Karin Cieslarová a bronz 
Barbora Stejskalová. Žáci zachytili jen slovenštinu, 
o umístění rozhodovaly trestné body (1. K. Fouka-
lová, 2. M. Musil, 3. A. Urbanová).
 Korespondence a protokolování letos více svěd-
čila Němcům, nejlepší mezi praktiky skončil On-
dřej Kanta (5.), juniorské stříbro patří v této 
disciplíně vždy skvělé Barboře Stejskalové. Žákov-
ské stupně vítězů obsadily známé tváře: 1. M. Musil, 
2. K. Foukalová, 3. A. Urbanová.
 Kombinace byla plně v režii Čechů. Bohužel 
z tohoto umístění neplynou ani medaile, ani tituly, 
přesto si ti nejlepší zaslouží za všestrannost velké 
uznání. Praktici: 1. P. Hais, 2. O. Kanta, 3. Lukáš 
Beránek (VŠE Praha), junioři: 1. K. Cieslarová, 
2. B. Stejskalová, 3. L. Beran, žáci: 1. K. Foukalová, 
2. M. Musil, 3. A. Urbanová.
 Pořadí škol podle umístění na stupních vítězů: 
Gymnázium Rožnov – 10, ZŠ Město Albrechti-
ce – 6, ZŠ Pod Skalkou Rožnov – 5. 
 Kvalita českých písařek zaujala i francouzské 
filmaře – naše studentky si na podzim zahrají sou-
těžící na mechanických psacích strojích z roku 
1959 v chystaném filmu Populaire.
 Za ČR zůstává ve vedení INTERSTENO ve 
funkci viceprezidenta Jaroslav Zaviačič, Helena 
Matoušková nadále povede disciplínu opis textu. 
V roce 2013 světová elita ve zpracování textů změří 
své síly v belgickém Gentu. Jsou-li mezi vašimi žáky 
potenciální soutěžící, začněte s úvahami o účasti 
i tréninkem již nyní. Na středoškolském mistrov-
ství ČR konaném dva měsíce před šampionátem už 
obvykle bývá pozdě.
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