
 

 

Středa 21. dubna 2021        Cena 5 Kč 
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Křečkovice – od našeho 

zvláštního zpravodaje. O 

tom, že v Křečkovicích 

bádá již řadu měsíců řada 

mladých vědců, se 

všeobecně ví. Dosud ale 

bylo vše tajné. Nikdo 

nevěděl, zda se v malé 

stodole v Křečkovicích 

provádí výzkum z oblasti 

vědy, techniky, nebo 

medicíny. Teď ale vše 

vyšlo najevo. Jak zjistil 

Karlovarský zpravodaj, 

tým šestnácti mladých 

vědců z celého kraje se 

pravidelně den co den 

scházel proto, aby 

pracoval na zjištění 

principu efektivního 

spalování raketového mini 

motoru. Mladí vědci přišli 

na to, jak z pouhého 

dřevěného uhlí získat 

velmi vysoký výkon. 

Tento báječný vynález je 

natolik revoluční, že se o 

něj začíná zajímat i 

americká NASA. Proto 

byl celý tým pozván do 

Kennedyho vesmírného 

střediska v USA, aby se 

tam setkal s největšími 

mozky světa a vynález jim 

objasnil. Na internetových 

stránkách NASA se již 

dokonce objevily zprávy o 

tom, že tento vynález 

může sloužit novým 

kosmickým lodím 

k pohonu při dopravě na 

oběžnou dráhu. Další 

informace přineseme 

v příštím čísle našeho 

listu.

 

  

KARLOVARSKÝ ZPRAVODAJ 

t ý d e n í k  p r o  o b č a n y  k a r l o v a r s k é h o  k r a j e  

Uvnitř listu: 

str. 2 – Případy krádeží pokračují 

str. 3 – Stalo se v kraji 

str. 4 – Rozhovor s hejtmanem 

str. 5 – 6 Aktuálně 

str. 7 – Inzerce 

str. 8 – Křížovka 

str. 9 – Sport 

str. 10 – Černá kronika 

 Velká soutěž zpravodaje 

 

 



Návod k vytvoření novinové stránky „Karlovarský zpravodaj“ 

(v MS Word (popř. v Libre Office): 

1) Nadpis „Karlovarský zpravodaj“ je typem písma Arial Black, velikost 24, tučné, šikmé 
písmo. Podnadpis „Týdeník pro občany…“ je písmem Arial, velikost písma 10 a navíc je 
písmo s mezerami (proložené), což se vytvoří tak, že vybereme normálně napsaný text 
myší, klepneme na výběr pravým tlačítkem myši, čímž se otevře menu, kde zvolíme 
„Písmo“. V další tabulce, která se otevře, zvolíme nahoře záložku vpravo „Upřesnit“. 
Otevře se další tabulka, kde je vpravo prázdná rubrika s nápisem „O kolik“ – zde pomocí 
malých šipek vpravo nastavíme myší 4,2 b. (bodu). V dolní části můžeme sledovat v rubrice 
„Náhled“, jak postupně, když šipkami přidáváme body, se zvětšují mezery mezi písmeny 
podnadpisu „Týdeník…“. 

2) Text „Středa 21. dubna 2021“ je písmem Arial, velikost 12 a stejně tak „Cena 5 Kč“. 
3) V textovém poli „Uvnitř listu…“ je písmo Times New Roman, velikost 12, tučné, šikmé. 
4) Vedle textového pole je opakující se věta: 

„Kočka leze dírou, pes oknem.“ 
Tuto větu do odstavce vedle textového pole nepište, je tam jen proto, aby tam byl 
nějaký text. Naopak vyhledejte na internetu nebo v novinách krátkou zprávu ze 
současnosti a tuto zprávu (zcela podle vašeho výběru) tam opište. Tento text bude zase 
písmem Times New Roman, velikost 12. 

5) Text dělený do třech sloupců, který začíná „Křečkovice…“ opět napište písmem Times New 
Roman, velikost 12. 

6) Novinová stránka, kterou máte za úkol vypracovat, obsahuje několik nových postupů a ty 
se máme v programu MS Word naučit. Předně je to vkládání textového pole a dělení textu 
na sloupce. 

7) Rámečky, které jsou kolem textu „Karlovarský zpravodaj“ a „Uvnitř listu“ jsou textová pole. 
Textové pole vložíme tímto postupem: 

1. Klikneme myší na nahoře v programu MS Word na třetí záložku 
zleva „Vložení“. Pak přejedeme kurzorem myši (šipkou) téměř 
úplně vpravo, kde klikneme na položku „Textové pole“. Otevřou 
se nám předdefinovaná textová pole, z nichž kliknutím vybereme 
hned to první. 

2. Následně se vám v textu zobrazí vložené textové pole, které 
přetáhnete a upravíte myší – stačí kliknout na tento rámeček a 
objeví se kurzor pro přenos pole (kříž se šipkami) a pomocí bodů 
v rozích pole (malé čtverečky) lze upravit velikost pole 
(protáhneme ho na délku). Tímto způsobem vytvoříme textové 
pole pro nadpis novin „Karlovarský zpravodaj“, smažeme text 
v poli a napíšeme do pole nadpisy „Karlovarský zpravodaj“ a 
„týdeník pro občany…“. 

3. Druhé textové pole vložíme až po nadpis „Středa 21. dubna 2021“ 
úplně stejným způsobem, přičemž rozdíl je jen v tom, že ho 
upravíme za rohové čtverečky na výšku a dovnitř napíšeme celý 
text, který začíná „Uvnitř listu:“. 

4. Vedle prvního textového pole (Karlovarský zpravodaj) vložíme 
ještě obrázek zeměkoule, který stáhneme z internetu. 

5. Druhé textové pole (Uvnitř listu) pak má ještě navíc barevně 
vybarvené pozadí (modrobílé). To vytvoříme tak, že označíme text 
uvnitř tohoto pole myší a pak záložce „Domů“ (nahoře druhá zleva 
ve Wordu) klikneme na malou šipku vedle ikony „Stínování“ a 



otevře se nám menu s barvičkami. V textovém poli „Uvnitř listu:“ 
je naprogramován přechod dvou barev – konkrétně modré a bílé. 
Toto může zkusit jen ten, kdo chce, ale bude mně stačit, když toto 
textové pole „obarvíte“ jakoukoliv světlejší barvou, aby text zůstal 
čitelný.  

8) Posledním vaším úkolem je dopsat text, který začíná „Křečkovice“ – tento text napište 
úplně celý nejprve jako jeden odstavec. Pak ho označíte myší do bloku, do výběru, aby se 
barevně označil (pozor, neoznačujte úplný konec textu – třeba jen jedno slovo na konci; 
jinak operace nebude fungovat správně; pro ty, kteří běžně pracují s netisknutelnými 
znaky, stačí neoznačit poslední „čudlík“). Po správném označení textu do výběru kliknete 
myší nahoře na pátou záložku zleva „Rozložení stránky“. Objeví se vám nabídky, kde 
kliknete na ikonu „Sloupce“ (malá šipka pod nadpisem Sloupce), pak v nově otevřeném 
menu kliknete na „Tři“. Pokud jste vše udělali správně, pak by se vám text (Křečkovice…), 
který jste napsali jako jeden odstavec, měl nadělit na odstavce tři jako je to v předloze 
výše. Pokud se to na poprvé nepodaří, pak to zkuste znovu přesně podle návodu, který 
vám zde uvádím v tomto bodě 8). 

9) Potíže mohou vzniknout ještě s tzv. obtékáním textu, které už jsme nacvičovali v prvním 
pololetí. To znamená, že vám například obrázek zeměkoule, nebo text, kterým nahradíte 
„Kočka leze dírou…“ nepůjde umístit vedle textových polí – bude jakoby vyskakovat, 
uhýbat pryč, prostě to vedle sebe nedáte. To se řeší takzvaným obtékáním textu, 
nastavením formátování těchto sousedících počítačových objektů (v našem případě jeden 
soused je textové pole a druhý soused je buď text, nebo obrázek zeměkoule). Přestože už 
byste to měli umět, tak vám stručně popíšu postup v následujícím bodě 10). 

10) Nastavení obtékání textu – například chceme vedle textového pole (Uvnitř listu) dát text 
(původně „Kočka leze dírou“, ale vy dáte svůj jiný text). Klikneme pravým tlačítkem myši 
přesně na rámeček textového pole, čímž se nám otevře menu, kde vybereme předposlední 
položku „Další možnosti rozložení“. Otevře se nám tabulka, kde vybereme prostřední 
záložku nahoře „Obtékání textu“. Objeví se nám nabídka s různými možnostmi, jak nastavit 
obtékání textu (a tedy dostat dva objekty vedle sebe). Tyto možnosti jsou zobrazeny 
symbolem textu s obrázkem pejska a dole označeny textem. Vyberete ikonu s obrázkem 
psa s označením „Těsné“ a v dolní části tabulky vyberete myší, zda budete formátovat 
obtékající text vpravo nebo vlevo. Vyzkoušejte si to sami v praxi: zadáte-li vpravo, stane se 
s textem něco jiného, než když zadáte obtékání vlevo. Až se vám vše podaří správně 
nastavit, zkontrolujte ještě celou vámi vytvořenou novinovou stránku podle předlohy (typy 
písma, velikosti, textová pole, vybarvení textového pole atd. atd.) a práci mi pošlete. 

11) Hotové práce mi zasílejte jako přílohu poštovní zprávy na e-mailovou adresu 
reditel@sousvodnany.cz 

12)  
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