
3Mistrovství republiky
 Rok se s rokem sešel a 18.–19. dubna se konalo 
jubilejní 20. celorepublikové kolo Mistrovství re-
publiky v grafických předmětech. Tentokráte jej 
hostila OA, VOŠ cestovního ruchu a jazyková ško-
la s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary. 
Poklidná a prosluněná atmosféra tohoto krásného 
lázeňského města se na příjemném ovzduší celé 
soutěže jistě odrazila. Hlavní dík za skvělý průběh 
soutěže a její bezchybnou organizaci však právem 
náleží organizátorům z řad pedagogů a vedení 
domovské školy, kterým nebylo možné vytknout 
ani nejmenší chybičku. Díky ovšem patří také zá-
stupcům Interinfo ČR panu Jaroslavu Zaviačičovi 
a Ing. Heleně Matouškové, kteří nám jako každý 
rok pomohli s vyhodnocením soutěžních disciplín, 
Ing. Ludmile Novákové za skvělé nadiktování textu 
pro disciplínu záznam mluveného slova a též peda-
gogům doprovázejícím své žáky ze všech koutů naší 
země, kteří pomohli se startováním disciplín, s do-
hledem při soutěži a s opravami soutěžních prací.
 První den mistrovství proběhl jako tradičně ve 
znamení příjezdů soutěžících, po nichž následovalo 
slavnostní zahájení soutěže, kterého se ujala místní 
paní ředitelka Ing. Hana Motyčková a její organi-
zační tým. Krátce poté již začalo vlastní zápolení na 
poli grafických předmětů v disciplínách wordproce-
ssing a stenotypistika, které se stejně jako minulý rok 
zúčastnila pouze jedna soutěžící, ale o to větší ob-
div si za svůj výkon zasluhuje. Ve wordprocessingu 
zvítězila Jitka Hodná z Gymnázia Sušice, která zís-
kala 133 bodů ze 190 možných, na druhém místě 
skončila Monika Chládková z OA Heroldovy sady, 
Praha, a na třetím Tereza Vojtěchová z téže školy. 
Ve stenotypistice zvítězila, jak již bylo řečeno, její 

jediná soutěžící Hana Baláčková z Obchodní aka-
demie Dušní, Praha.
 Závodníci, kteří zrovna nesoutěžili, se mohli, 
stejně jako následující den, zúčastnit velice zajíma-
vé prohlídky města s průvodcem nebo exkurze do 
Karlovarské Becherovky, o kterou byl velký zájem 
především mezi doprovázejícími pedagogy.
 Druhý den se začalo soutěžit téměř za rozbřes-
ku. Jako první si poměřili své schopnosti závodníci 
v disciplíně psaní na klávesnici, kterou opanoval 
Luboš Beran z Vyšší odborné školy a Obchodní 
akademie Chotěboř s výkonem 531,4 čistých úho-
zů za minutu a 0,14 % chyb. Druhé místo obsadila 
Karin Cieslarová z Gymnázia Karviná a třetí Karo-
lína Foukalová z Gymnázia Rožnov pod Radhoš-
těm. Následovala korektura textu, ve které zvítězil 
opět Luboš Beran se 154 korekturami, 7 chybami 
a 13 650 body následován na druhém místě Vla-
dimírem Foitem z Gymnázia Otokara Březiny 
a Střední odborné školy Telč a na třetím Hanou Ba-
láčkovou z OA Dušní, naší v současnosti asi nejvše-
strannější soutěžící. Celé soutěžní klání zakončila 
disciplína záznam mluveného slova, ve které zvítě-
zila studentka Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm 
Karolína Foukalová, která dokázala zaznamenat 
7 minut diktátu a udělala pouze 7 chyb. Na druhém 
místě se v této disciplíně umístila Karin Cieslaro-
vá z Gymnázia Karviná a na třetím Tomáš Portych 
z Gymnázia Postupická, Praha.
 Všem vítězům gratulujeme a těšíme se na setkání 
opět za rok při dalším ročníku Mistrovství republi-
ky v grafických předmětech, tentokráte na Moravě 
v Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné 
škole ekonomické Zlín. Vít Valeš
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