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Kostelecká škola
na mistrovství
sveta v Cine
V

V

Kostelec u Uolšova-O prázdninách se usku
tečnilo mistrovství světa v psaní na klávesnici
v Číně, ve městě Peking. Na Základní škole
v Kostelci ti Holešova se tento předmět vyuču
je již čtvrtým rokem. Zákyně Radka Večeřová a
Marie Packová si psaní zamilovaly, několik let

předháněla jedna druhou v rychlosti psaní ana
republikových soutěžích si vybojovaly místa, že
kterých si mohly troufnout ina mistrovství světa
v kategorii žáci. Místa jako Čína a Peking vypa
dala zpočátku nereálně, ale diky energickému
vedení školy (Mgr. Věra Dudíková) a starostovi
obecního úřadu (Radoslav PospIšllík) byla slo
žena záloha na cestu. Organizátoři celé výpravy,
představitelé organizace lntersteno, Ing. Helena
Matoušková, doposud nepřekonaná mistryně
světa, a vicemistr světa Jaroslav Zaviačlč se zase
zasloužili o organizaci a poměrně finančně do
stupnou cestu. Mistrovství světa se zúčastnilo 28
zemí. Nejvíce se dařilo tradičně Čechům, Něm
cům, ‘Iürkům a samozřejmě také Číňanům. Češi
získali z 80 medailí celou polovinu Radce se
dařilo náramně, a přestože překonávala trému a
obavy z cizího prostředí, umístila se na krásném
10. místě v mezi 54 soutěžícími (kategorie žáci)
z celého světa. Marie se umístila na některém
z dalších míst, tato pořadí však organizátoři ne
sdělovali. Radka ještě soutěžila v korekturách,
kde však do desátého místa nedosáhla. Jako od
měnu jim Číňané umožnili prohlídku současně
největšího stadionu na světě Ptačího hnízda I
s jeho večerním osvětlením. Děvčata navštívila
Zakázané město, z pahorku nad ním bylo v Jedné
linii jih-sever za sebou vldět$áiněstí nebeského
klidu Tlan-an-men, Zakázané město, Zvonice,
Bubnová věž a nová věž u olympijského stadionu.
Celé město se zdálo gigantičké a mohutné. Děvča
ta reprezentovala nejen Základní školu v Kostelci
u Holešova, ale i svou obec, svůj region.
Šárka MidrUková, učitelka a trengrka
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A opravdu veliký, veliký dík všem, kteří
na cestu finančně přispěli. Děkujeme zejména
Obecnímu úřadu v Kostelci u Holešova, Ča
lounictví Kostelec u Holešova pánové Řlhák,
Králik, Elko Holešov pan J. Konečný, Elektro
Kostelec u Holešova pan Luděk Mlčák, rada ro
dičů školy Kostelec (která také částečně hradila
—

-

-

všechna soustředění).

