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20 Christmas Traditions Around the World That May Surprise You
We have so many Christmas traditions in the United States like
trimming your Christmas tree, baking holiday cookies, and opening
Christmas presents, to name a few. But let see how is Christmas
celebrated around the world? Some yuletide rituals remain the
same no matter where you are, like singing carols, decorating a
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Christmas tree, making advent calendars, and feasting on a lot of
Christmas ham, but we think some Christmas traditions around the
world may surprise you. You may even want to start some of these
traditions into your own home. Others, you might want to skip.
How about waking to find rotten potatoes left in your shoes by a
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mischievous Father Christmas? Or Kentucky Fried Chicken for your
Christmas dinner? Believe it or not, those are actual Christmas
traditions around the world. From Christmas by the beach with
fresh seafood in New Zealand, to hot porridge that keeps families
warm during the cold Finland winter, you will discover just how
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different these global holiday traditions are. If you thought the
United States went all out with Christmas decorations, you should
see what the Philippines does. Every single year, the city of San
Fernando holds Ligligan Parul or Giant Lantern Festival featuring
dazzling lanterns that symbolize the Star of Bethlehem. Every
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lantern consists of thousands of spinning lights that illuminate
the night sky. Although Christmas is not a national holiday in
Japan, its citizens still find an interesting and delicious way
to celebrate. Rather than gathering around the table for a turkey
dinner, families head out to their local Kentucky Fried Chicken.
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The tradition began about fifty years ago, right after a wildly
successful marketing campaign called Kentucky for Christmas. The
fast food chain has maintained its yuletide popularity, causing
some people to order their boxes months in advance or stand in
two-hour-long lines to get their favourite food. On Christmas
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morning, Finish families traditionally eat a porridge made of
rice and milk which is topped with cinnamon, milk, or butter.
Whoever finds the almond placed inside one of the puddings wins –
but some families cheat and hide a few almonds so the kids do not
get upset. At the end of the day, it is customary to warm up in a
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sauna together. While the traditions around South Africa vary by
region and culture, most families come together for a cookout.
Marinated steaks are followed by a customary dessert of malva
pudding. Traditional fir Christmas trees are decorated with a
great variety of baubles including hand-beaded African ornaments.

2385
2448
2511
2575
2642

3

4 4

Korektura

Co s námi dělají média?
Média nás dnes obklopí téměř na každém kroku. Život si bez

ují,

nich už asi představit ani neumíme, velmi nám jej totiž
usnadňují. Nesmí se však nikdo nikdy stát jejich otroky a

íme

dovolit jim, aby nám formovala fyzické nebo psychické

def

zdraví. Médium představuje prostředí přenosu informací.

ek

Vliv médií na lidskou psychiku je značný a moderní média
samozřejmě ovlivňují hlavně dospívající a děti. Média
zprostředkovávají vždy obsah meze dvěma různými subjekty.

i

Dále mohou působit na naše emoce a vyvolat různé pocity
n

(radost, smutek či vztek). Působí na vás, a chceme nebo

ať

zahrnuje

ne, a jejich vliv obsahuje účinky na životní styl, chování

působí

a postoje. Rozsah vlivu médií Média zacílí na psychiku
člověka různými způsoby. Mohou ovlivňovat naše chování,

nejen
hodno

postoje a hmoty, ale také náš kognitivní vývoj (týká se
vývoje mnoha poznávacích funkcí – vnímání, představování,
fantazie a pod.). Mohou ale vyvolávat také nejrůznější
tělesné projevy (např. zvýšit nám krevní tlak či působit

zp

„husí kůži“). Média tedy mohou na člověka působit celkově
a důležité je, zda nejen psychiku ovlivňují pozitivně
(konstruktivně) i negativně (destruktivně). Internet dnes

či

používá mnoho lidí denně, často už si bez něj neumíme

Autor: Jaroslav Konůpek, vit.vales@npi.cz

představit život. I je ho používání vyžaduje výkon naší

Mnohdy

práce, protože sami potřebujeme vyhledávat nejrůznější
informace. Jelikož jsme si ale zvykly, že na internetu

i

téměř vše, dlouhodobé používání internetu může paradoxně

najdeme
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informace vyhledávat schopnosti vést důležité ke zhoršení. 1 2 3 4 5 6 7
Dnes je nejvýrazněji používaným médiem internet, který
stále více zpochybňuje nadvládu ostatních médií. Proto se
doporučuje vždy konkrétní problematiku poznat na základě
více zdrojů a ty umět správně posuzovat. Rizikem internetu

anonymity

Počet korektur: 31/61
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Korektura
je narušení sociálních vazeb, rozmělnění norem chování,
případně i deprese z izolace. Mějme je pod kontrolou Na

pocitu

děti působí média nejsilněji. V dnešní době o digitální

jsou

média samozřejmě neoddiskutovatelno součástí fungování. Je

ou
zap

ale potřebí na zdravou míru nezapomínat. Pokud zdravá
míra chybí, může to dojít k různým psychickým poruchám.

vést

Virtuální komunikace může mít za následek neschopnost
navázání a udržení vztahu v dospělosti. Patří mezi ně
např. riziko agrese, nebo narušení reálných sociálních

ivity

vztahů nebo zhoršená pozornost. Může jít ale o poruchy

také
ní

čtení, a do konce i vady řeči nebo zhoršení slova zásoby.
Rodiče by měli děti naučit technické přístroje ovládat,
ale i vhodně a s mírou používat. Pokud jsou však média,
konkrétně vizuální, používána nadmíru a je tomu tak na
úkor čtení, má to vliv negativní na lidskou představivost.
Sledování vizuálních médií totiž pouze konzumuje obraz,

ím

eme
pou

který je nám předkládán, a nemusíme tedy už vůbec užívat
fantazii. Především pro děti by média neměla být pouze
konzumní zábavou, ale měla by pro ně znamenat i nějaký

vlivem

přínos. Dnešní doba je velmi uspěchaná a v nedostatku
času právě média nezanedbatelně nahrazují komunikaci. Lidé
spolu komunikují mnohem méně, než to bylo dříve, a ten

omu

větší problém představují děti a mladiství, kterým se

nejv

často nevěnuje dostatek času. Jsou ponechání jen médiím.

pouze

Zdroj: www.vitavera.cz

Je dobré je naučit pozitivně využívat všechny získané
informace. Aby se však člověka osobnost správně rozvíjela,
je pro něj vnímání druhými nepostradatelné. Potřebujeme

lidmi

totiž zpětnou vazbu. Bez ní nám hrozí porucha osobnosti,
pocit méněcennosti či přeceňování se a mnoho jiných věcí.
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Díky kontaktu sami najít můžeme navíc s lidmi jinými sebe.

12345
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Autorka: Renáta Drábová, vit.vales@npi.cz
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Opis A

Velká kočka ragdoll se širokým hrudníkem a svalnatým tělem vyniká
především svou hebkou srstí. Středně dlouhá srst má hedvábnou
strukturu a jen málo podsady. Zvířata díky tomu vypadají téměř
jako plyšová. To je ještě umocněno často přítomnou hřívou. Hlava
této kočky je středně velká a klínovitě se rozšiřuje ke kulatým,
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široce neseným uším. Zadní nohy jsou pak o kousek delší, což vede
k mírně skloněné linii hřbetu. Charakteristickým znakem rasy jsou
jasně modré oči. Ragdoll patří mezi velká plemena koček. Samice
může vážit až šest a půl kilogramu, samci devět a půl kilogramu.
Docela častá otázka je, kdy je vlastně ragdoll dospělý. Trvá to
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poměrně dlouho, než toto velké plemeno koček dosáhne své konečné
tělesné velikosti. Ragdollové jsou plně dospělí až ve věku tří až
čtyř let. Ragdoll patří stejně jako siamská kočka k point kočkám.
Body (tedy points) jsou viditelné pouze na obličeji, uších, ocase
a nohách. Bílé zbarvení pokrývá střed těla. Každá barva srsti
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může být také point barvou. Ragdoll má povoleny různé odstíny.
Typickými point barvami čistokrevných koček jsou tulení, modrá,
čokoládová, lila, červená a krémová. Oficiální vzorové variety se
nazývají Colourpoint, Mitted, Bicolour, Tabby, Tortie a Torbie.
Mimochodem, jako point kočky se i koťata ragdollů rodí bílá.
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Konečné zbarvení získají až po třech až čtyřech letech života.
Ragdollové jsou považováni za velmi společenské kočky. Jsou totiž
mírné, dobromyslné, přátelské a dychtivé se učit – ale především
přítulné a hravé. Rádi následují své lidi, kamkoli jdou. Proto
jim mnozí lidé říkají psi v kočičí podobě. Plně přimknou ke své
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lidské rodině. Přesto by v jejich domácnosti neměl chybět kočičí
kamarád na hraní. Kočky sice byly dlouho považovány za samotáře,
Ragdoll je ale společenské zvíře a život s jinými kočkami jim
prospívá. Ragdollovi dala jméno jeho zvláštní vlastnost. Pokud ho
držíte v náručí a je uvolněný, ochabne – podobně jako hadrová
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panenka (anglicky rag doll). Ragdoll se rád a dlouho nosí, což je
pro kočky poněkud netypické. Tato vlastnost je přičítána zvláštní
důvěře, kterou tito mírní obři chovají k lidem. Mírní ragdollové
jsou vhodní k chovu v bytě. Rádi jsou ale i na zajištěném balkoně
nebo venku na zahradě. Pokud však chováte svého ragdolla výhradně
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doma, je dobré mu zajistit dostatek duševního a fyzického vyžití.
Zjednodušeně to znamená, abyste věnovali čas společným hrám se
svým mazlíčkem. Také není vhodné nechávat tato velmi společenská
zvířata dlouho o samotě. Správný byt pro ragdolla by neměl být
příliš malý. Jedná se o jedno z větších plemen koček. Chytře
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nainstalované možnosti šplhání, jako je vysoké škrabadlo nebo
odpočívadlo na okně, nabízejí kočce třetí rozměr. Většinou je
využívá ke spánku, pozorování okolí nebo ke šplhání a hraní.
Pravý ragdoll nemá problém s dětmi ani s jinými domácími zvířaty.
Někteří jedinci se prý dokonce nechávají svými malými pány nebo
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paničkami oblékat. Jejich klidná a vyrovnaná povaha z nich dělá
skvělou rodinnou kočku. Ragdoll má středně dlouhou srst, která se
díky absenci podsady snadno upravuje. Každotýdenní péči o srst
lze usnadnit. Zvykněte kočku na hřeben a kartáč ještě jako kotě.
Jako mazlivé a přátelské zvíře má jen málo z nich problém s tím,
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když ho člověk drbe a kartáčuje. Během výměny srsti na jaře a na
podzim je pro ragdolly vhodné každodenní kartáčování. Zvláštní
pozornost věnujte chlupům v podpaží. Během pravidelného línání
mají tendenci plstnatět. Protože kočky přirozeně věnují mnoho
času péči o svou srst, skončí volné chlupy vždy v jejich trávicím
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traktu. Kočce můžete usnadnit přirozené zbavování se spolykaných
chlupů pomocí kočičí trávy, speciálních pamlsků nebo maltózových
past. Také v oblasti zdraví jsou ragdollové považováni za takřka
bezproblémové a nekomplikované plemeno. Nicméně většina živých
tvorů vykazuje predispozice k určitým dědičným chorobám. Liniový
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chov to může případně i posílit. Ragdoll bohužel není výjimkou.
Zvláštní zmínku si zaslouží srdeční onemocnění, jež je způsobeno
ztluštěním srdečního svalu a je možné ho diagnostikovat pomocí
ultrazvuku srdce. Pokud se ale ragdollovi tato a další nemoci
vyhnou, můžete se těšit na společných dvanáct až patnáct let.
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Profesionální chovatel považuje kočky za členy rodiny. Přebírá
odpovědnost za svá zvířata a jejich potomky. To zahrnuje rozumná
spojení jednotlivých koček, kvalitní zdravotní péči a druhově
vhodné prostředí a stravu. Koťata by neměla být předána novým
majitelům dříve než ve věku dvanácti týdnů. Koťata potřebují
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nejméně tři měsíce, aby se od matky a sourozenců naučila vše, co
je důležité. Péče o koťata je pro kočičí matku vyčerpávající.
Zodpovědní chovatelé proto dbají na to, aby mezi jednotlivými
vrhy byl dostatečný časový odstup. To vše má samozřejmě svou
cenu. Chovné zvíře dnes stojí od patnácti tisíc korun výše. Pokud
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sečtete všechny náklady, které chovatel vynaloží během prvních
tří měsíců života kotěte, je zcela jasné, že na prodeji příliš
nezbohatne. Musí platit případné poplatky za krytí. Kromě toho se
hradí náklady na krmivo i návštěvy veterináře. Dále se platí
členství v chovatelském sdružení a případné vystavení dokumentů.
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Korektura písemnosti

? Výmalba
Jako asistent/ka ředitelky Žižkovy mateřské školy Tábor (tel.: 381 486 483, mobil: 602 455 145, e-mail:
reditelka@zizkovams.cz) se písemně obracíte na Jaromíra Nesvatbu ze společnosti Malby Tábor, s. r. o.
(Sokolovská 1153, 393 03 Tábor). Sdělujete, že na základě včerejšího telefonického rozhovoru objednáváte výmalbu čtyř učeben. Cena včetně víceprací nesmí přesáhnout 80.000 Kč. K písemnosti přikládáte
specifikaci požadovaných barevných odstínů a plány učeben včetně rozměrů. Provedení prací požadujete
během vánočních prázdnin, nejlépe od 23. do 29. prosince 2021. Dopis odesíláte dnešního dne pod
značkou 521/2021-Že a podepíše ho vaše nadřízená Mgr. Marie Želivská.

Záhlaví dopisu
Označení odesílatele s adresou a poštovním směrovacím číslem

doporučeně
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:

521/2021

E-MAIL:

Novotná
381 486 483
602 455 145
reditelka@zizkovams.cz

DATUM:

2021-12-01

VYŘIZUJE:
TEL.:
MOBIL:

Malby Tábor s. r. o.
p. Jaromír Nesvatba
Sokolovská 1153
393 03 Tábor

Objednávka výmalby učeben
Vážený pane Nesvatba,
Na základě našeho včerejšího telefonického rozhovoru objednáváme výmalbu čtyř učeben. Cena
včetně víceprací nesmí přesáhnout 80000 Kč.

Autor: Vít Valeš, vit.vales@npi.cz

Specifikaci požadovaných barevných odstínů a plány učeben včetně rozměrů přikládáme. Provedení
prací požadujeme během vánočních prázdnin nejlépe od 23. do 29. prosince 2021.
Věříme, že budeme s Vašimi službami spokojeni a jsme s pozdravem.

Mgr. Marie Želivská
Ředitelka školy
2 přílohy

9

Vyřizujeme obchodní dopis
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? Cukrářské zboží
Jako asistent/asistentka vedoucího oddělení reklamací expediční společnost FRUIT-EXP., a. s. (tel.:
317 642 043, mobil: 602 219 874, e-mail: fruit.exp@abnet.cz), odpovídáte na reklamaci zaslanou Žofií
Šnajdrovou, vedoucí Cukrárny Betty, s. r. o. Reklamaci cukrářského zboží pokládáte za oprávněnou. Při
kontrole objednávky a dodacího listu jste zjistili, že expedientka zaměnila jednotlivé objednávky. Chybu
urychleně napravíte. Jako kompenzaci za problémy, které mohly odběrateli vzniknout, poskytnete slevu
5 % z celkové fakturované částky. Dopis zn. 689/2021 podepíše dnešního dne Jaromír Čížek, vedoucí
oddělení reklamací.

Cukrárna Betty, s. r. o.
Sídliště 783, 258 11 Vlašim
Doporučeně
•

•




FRUIT-EXP., a. s.
Černoleská 1965
256 01 BENEŠOV


•

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

425/2021-Šn

•

VYŘIZUJE/LINKA

Šnajdrová
317 824 945

MÍSTO ODESLÁNÍ

2021-11-26

Reklamace vánočního zboží
Vážení dodavatelé,
na základě naší objednávky č. 332/2021 ze dne 8. listopadu t. r. jste nám měli dodat 50 ks Balíčků
Mileka s kravičkou.
Velmi nás překvapilo, když jsme namísto nich obdrželi Balíčky Milka s rukavicemi. Pro ně totiž
nemáme zajištěn odbyt a hrozí nebezpečí, že se nám je nepodaří prodat. Žádáme Vás proto
o urychlenou nápravu.
Autor: Vít Valeš, vit.vales@npi.cz

O rozdílu v dodávkách jsme sepsali Zápis o vadách, jehož kopii přikládáme.
Věříme, že naši reklamaci vyřídíte co nejdříve, a jsme s pozdravem.

Žofie Šnajdrová
vedoucí

Příloha
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Dopisy a tabulky

Autor: Vít Valeš, vit.vales@npi.cz

? Spojovací materiál
Jako asistent/ka Ing. Tomáše Mareše, jednatele společnosti České železářství, s. r. o. (tel.: 383 321 472,
mobil: 777 254 363, e-mail: info@ceskezelezarstvi.eu), se písemností značky 587/2021-Ma obracíte na
společnost SpojMat, s. r. o. (Budějovická 1, 397 01 Písek). Sdělujete jim, že dne 2. ledna 2022 otevíráte v Benešově novou pobočku vaší společnosti a mezi sortiment zboží byste rádi zařadili průvlakové (prstýnkové)
kotvy, které vás zaujaly v jejich katalogu. Máte zájem především o průvlakové kotvy řady M (průvlaková
hloubka od 40 mm do 90 mm) určené do betonu B15 a vyšší kvality nebo do kamene s hustou texturou
pro upevňování ocelových konstrukcí, ocelových profilů a nosných roštů. Žádáte o zaslání bližších informací o cenách a o dodacích podmínkách. Dopis odesíláte dnešního dne a podepíše ho váš nadřízený.
? Snowboarding
Jako asistent/ka jednatele společnosti Skitrip, s. r. o. (tel.: 499 811 014, mobil: 604 222 149, e-mail:
kurzy@skitrip.cz), reagujete na písemnost značky 1187/2021-Vá ze dne 22. 11. 2021 vedoucí personálního
oddělení PhDr. Kristýny Vážné ze společnosti Mobio, a. s. (Na Karolíně 4, 702 00 Ostrava). Dáváte najevo
potěšení nad jejich zájmem o kurzy snowboardingu pro dospělé, jejichž teambuildingovou verzi jsme zařadili do své nabídky. Nabízíte program snowboardová škola pro dospělé – malá skupina (3–7 osob/instruktor)
nebo program snowboardová škola pro dospělé – velká skupina (8–12 osob/instruktor). Vždy se jedná
o týdenní program zahrnující zdarma vlek pro začátečníky – ski areál Košťálka/Janské Lázně, oddělené
prostory na výuku začátečníků, přizpůsobení výuky začátečníkům, pokročilým i sportovním jezdcům,
zábavné ukončení závody s vyhlášením vítězů, čtyřhodinovou výuku od 10 hodin do 12:00 hodin a od
14 hodin do 16 hodin s možností změny dle přání zákazníka. K písemnosti přikládáte kompletní ceník
vašich služeb a odesíláte ji dnešního dne pod značkou 812/2021-La, podepíše ji váš nadřízený Jan Langmajer.
? Průmysl
Sestavte do přehledné tabulky tržby a nové zakázky v průmyslu ČR v roce 2021. V červenci měly tržby
z průmyslové činnosti index 112,1, tržby z přímého vývozu 110,4 a tržby domácí 114,5, nové zakázky ze
zahraničí měly index 118,4 a nové zakázky z tuzemska 119,1. Srpen – 105,4; 104,4; 106,5; 103,2; 104,4.
Září – 99,3; 95,4; 105,2; 96,9; 103,5. Nezapomeňte uvést, že indexy proti stejnému období předchozího
roku jsou očištěny od vlivu nestejného počtu pracovních dnů.

Autor: Jaroslav Konůpek, vit.vales@npi.cz

? Zahájené byty
Máte k dispozici údaje o zahájených bytech v ČR získané z publikace Českého statistického úřadu
Stavebnictví – září 2021 uveřejněné na www.czso.cz dne 8. 11. 2021. U nové výstavby byl ve III. čtvrtletí
roku 2020 index 78,1, ve IV. čtvrtletí roku 2020 index 79,5, v I. čtvrtletí roku 2021 index 90,8, ve II. čtvrtletí 126,3 a ve III. čtvrtletí 156,9. Změna dokončených staveb – 127,5; 119,8; 102,0; 118,8; 84,9. V nových
rodinných domech – 95,4; 85,8; 86,2; 110,6; 113,4. V nových bytových domech – 52,4; 69,7; 97,5; 160,2;
271,6. V nebytových budovách – 78,3; 76,2; 83,3; 117,4; 140,8.
? Výzkum a vývoj
Zpracujte do přehledné tabulky výdaje na výzkum a vývoj v ČR, získané z publikace ČSÚ Údaje o výzkumu a vývoji (VaV) v České republice pro roky 2005–2020 uveřejněné na www.czso.cz v sekci Statistiky.
Z podnikových zdrojů financování sektor podnikatelský v roce 2019 vydal 62 285 mil. Kč v běžných cenách
a v roce 2020 vydal 62 484 mil. Kč v běžných cenách, sektor vládní v roce 2019 vydal 1 360 mil. Kč v běžných
cenách a v roce 2020 vydal 2 537 mil. Kč v běžných cenách. Veřejné domácí – 4 683; 4 699; 14 557; 15 004.
Veřejné zahraniční – 1 793; 1 887; 2 140; 1 779. Ostatní domácí – 47; 43; 114; 116. Doplňte součtový řádek.
? Dokončené byty
V souboru 2021_04_tabulka4.xlsx upravte tabulku podle požadavků ke státní zkoušce. V prvním sloupci
je uveden kraj, ve druhém celkem, ve třetím byty v domech rodinných, ve čtvrtém byty v domech bytových
a v pátém byty v domech nebytových. Doplňte součtový řádek.

Autorka: Helena Zaviačičová, skola@zav.cz
Zdroj: www.otherwayholiday.com
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Maledivy
Kdy se řekne Maledivy, hned si představíme azurový oceán a v něm
skotačící rybky, bílé písčité pláže, kokosové palmy a domečky na
vodě. V dávných dobách Maledivy vítaly pouze ztracené námořníky
a obchodní cestující. Dnes svou náruč otevírají milionu a půl
turistů ročně. Oficiální název ostrovů je Maledivská republika.

67
132
198
261
327

Nachází se v Indickém oceánu severozápadně od Srí Lanky. Jsou to
dvě řady atolů, kterými prochází rovník. Každý atol je tvořen
korálovým útesem a lemován lagunou s hlubokými kanály, které
útesy rozdělují. Ostrovů je dnes už hodně přes tisíc, masově a
nesmyslně se tvoří nové a umělé, na kterých se staví resorty.

397
460
521
585
647

Králem mezi zhruba dvěma sty obydlených ostrovů je hlavní město
Male. Zbývající ostrovy nejsou obývané, obvykle se využívají pro
zemědělství a rybolov. Maledivci hovoří jazykem dhivehi, který je
úřední, ale běžně se na ostrovech používá angličtina. V případě,
že na obydlených ostrovech vyrazíte do obchodů, budete potřebovat

712
779
846
912
978

maledivské rufie, které jsou oficiální měnou Malediv. Ve většině
obchodů a turistických resortů ale akceptují i americké dolary.
Na Maledivách můžete ochutnat nejenom pravou chuť Malediv, ale
setkáte se i kuchyní srílanskou, indickou nebo asijskou. Časový
posun je v období středoevropské zimy čtyři a v létě tři hodiny.

1045
1109
1177
1244
1309

Maledivy mají bohatou historii, ale cestovní ruch je mladý. Ještě
před sedmdesáti lety Organizace spojených národů Maledivy pro
cestovní ruch nedoporučila, protože se jí zdály nevyhovující.
Místní se ale přesto rozhodli, že se pokusí vystavět resort a
turisty na Maledivy přilákají. A podařilo se – příští rok bude

1377
1441
1503
1566
1631

souostroví slavit padesát let od vzniku cestovního ruchu. Mezi
ostrovy lze cestovat veřejnými trajekty, rychlými loděmi, malými
letadly nebo hydroplány. Po hlavním městě se dá pohybovat pěšky,
protože je poměrně malé. Maledivy jsou bezpečnou zemí. V hlavním
městě Male maximálně narazíte na kapsáře. Na Maledivách je přísně

1695
1760
1826
1893
1962

zakázán nudismus a plavky jsou akceptovány pouze v plážových
resortech a na obydlených ostrovech pak na bikini plážích, které
jsou určené pro turisty. Na veřejnosti musí mít žena sukni, jež
zakrývá stehna, a triko s krátkým rukávem bez výstřihu. Ani muži
by na veřejnosti neměli chodit s odhalenou hrudí. Při vstupu do

2023
2088
2153
2219
2284

mešity je třeba se zout, vstoupit lze pouze v dlouhých kalhotách
nebo dlouhé sukni a dlouhém rukávu. Na Maledivy se nesmí dovážet
narkotika, alkohol, produkty z vepřového masa a symboly jiných
náboženství. Vyvážet je zakázáno korály a úlovky z mořského dna.
Malé mušličky a úlomek korálu do 5 centimetrů celníci tolerují.

2349
2416
2479
2545
2611
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Wordprocessing

1. Otevřete soubor 2021-22_R4.docx a uložte ho ve tvaru Jmeno_Prijmeni.docx.
2. Upravte velikost stránky na A5 na šířku. Nastavte okraje tak, aby levý okraj byl 3 cm, pravý 1,5 cm a horní
a dolní také 1,5 cm.
3. První odstavec naformátujte tučným písmem o velikostí 25 b. a zarovnejte ho zprava 14,5 cm od levého
okraje stránky. Mezeru před odstavcem nastavte na 24 b.
4. Zdroje budou tvořit druhou samostatnou stránku. U prvního řádku nastavte mezeru před odstavcem 80 b.,
za odstavcem 12 b., a zvýrazněte ho tučně. Druhý a třetí řádek zarovnejte 2 cm od levého okraje stránky
a mezeru za odstavcem upravte na 6 b. Všechny tři odstavce budou bezpatkovým písmem o velikosti 14 b.,
s jednoduchým řádkováním.
5. Obrázek ze stránky https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Krumlov_Augusto_1.jpg vložte
do pozadí pouze titulní stránky. Upravte obrázek na velikost této stránky.
6. Naformátujte nadpisové styly podle následující tabulky. Každý nadpis obsahuje číslovku na začátku řádku,
která označuje jeho úroveň. Po přiřazení stylu tyto číslovky smažte.
Mezery odstavce (b.)
Styl
Písmo
Zarovnání
před
za
Nadpis 1 Arial, 28 b., tučné kapitálky
Doleva
0
36
Nadpis 2 Arial, 20 b., tučně
Doleva
36
18
Nadpis
3
Arial,
16
b.,
kurzíva
Doleva
18
12
		
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.

Nadpis 1 bude vždy začínat na samostatné stránce. Žádný z nadpisů nebude osamoceně na konci stránky.
Nadpisy budou číslované ve tvaru 1, 1.1, 1.1.1. Prvním číslovaným nadpisem bude „Původ“.
Za titulní stránkou najdete obsah, který je ručně napsaný. Opravte tento nedostatek.
Za obsah vložte samostatnou stránku s nadpisem „Obrázky“, pro který použijete první úroveň nadpisového
stylu. Pod nadpis vygenerujte seznam obrázků. Tento nadpis nebude číslovaný.
Soubor obsahuje 5 obrázků, u kterých odstavec pod obrázkem tvoří jejich popisek. Upravte tento popisek
černým fontem Calibri 10 b., kurzívou a zarovnejte ho i s obrázkem k levému okraji stránky. Pro obrázek
nastavte meziodstavcovou mezeru před obrázkem 24 b. a za obrázkem 6 b., při jednoduchém řádkování.
Normální text bude černým písmem Cambria, 11 b., zarovnaný do bloku, s mezerou za odstavcem 6 b.
a řádkováním 1,2 řádku.
V podkapitole „Francie“ jsou uvedeni nejznámější skladatelé, kteří jsou odděleni spojovníkem. Upravte
tento text tak, aby každý skladatel tvořil jednu odrážku podobně, jak je to u ostatních podkapitol.
V podkapitole „Německé země“ je text „(více v kapitole č.)“. Za zkratku č. doplňte číslo nadpisu kapitoly
nazvané „Johann Sebastian Bach“. Toto číslo bude křížovým odkazem odkazujícím na tuto kapitolu.
Horizontálně na střed do zápatí stránky vložte číslování stránek, font Arial, 11 b. Nad číslo stránky vložte
oboustrannou šipku
(můžete využít funkci tvary), která bude 1,3 cm široká, horizontálně zarovnaná
na střed stránky. Vertikální absolutní pozici nastavte na 0,6 cm vzhledem k odstavci.
Stránka s číslem 1 bude strana s nadpisem „Obrázky“.
Opravte všechny případy, kdy mezi dnem a měsícem chybí mezera, např. „31.března“ apod.
Nastavte automatické dělení slov, vyjma v nadpisech.
Na koncích řádků se nebudou vyskytovat jednopísmenné předložky a spojky „s, z, k, v, o, u, i, a“.
Na závěr aktualizujte oba obsahy, soubor uložte a vytvořte výsledné PDF.
Jste manažerem hotelu, který bude hostit konferenci o klasické hudbě. S využitím hromadné korespondence
zasíláte hostům potvrzení o rezervaci ubytování. Seznam hostů s jejich požadavky naleznete v souboru
Hosté.xlsx. Pro dopis použijte šablonu Potvrzení objednávky.docx. Na prvním řádku zvolte oslovení podle
pohlaví hosta, na další vložte jméno a příjmení, na další adresu a na čtvrtý řádek PSČ a poštu. Mezi PSČ
a poštu umístěte mezeru o délce dvou mezislovních mezer. Za text „V Brně“ vložte automatické datum
ve tvaru např. 15. prosince 2021 a zarovnejte ho k pravému okraji stránky. Za text „Potvrzení rezervace
č.“ vložte číslo rezervace a upravte tento řádek tučným písmem s mezerou před odstavcem 36 b. a za
odstavcem 24 b. Oslovení vyberte opět podle pohlaví adresáta. Mezeru za odstavcem u tohoto řádku
upravte na 12 b. Do políček označených „XXXX“ vložte vhodné údaje ze souboru Hosté.xlsx. Cenu pobytu
vypočtěte podle ceny ubytování a stravování vzhledem k počtu strávených nocí a počtu osob. Pokud si host
nahlásil omezení ve stravování, vložte za doplněný typ stravy větu „Dle Vašeho požadavku připravíme
vegetariánské /veganské / bezlaktózové menu.“, přičemž větu upravíte podle nahlášené varianty. Obsah
dopisu zarovnejte do bloku a nastavte jednoduché řádkování s mezerou za odstavcem 12 b. Na volný řádek
před „Manažer hotelu“ napište své jméno a příjmení. Pro tento řádek použijte mezeru před odstavcem 36 b.

Zdrojové soubory stáhnete ze stránky www.nuv.cz/rozhledy

