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! Novinky OpenOﬃce.org 3.0
Možná se ke konci školního roku rozhodujete,
zda si nainstalovat novou verzi kancelářského balíku OpenOﬃce.org 3.0. Možná na Vás bude nová
verze čekat od září na školních počítačích. Pojďme
se proto podívat na některé novinky, které si pro
nás programátoři připravili.
Určitě jste si všimli, že nová verze Microsoft
Oﬃce (verze 2007) začala používat jiný formát pro
ukládání dat. Místo obvyklých .doc, .xls apod. se
nyní setkáváme a budeme čím dál více setkávat
s koncovkami .docx, .xlsx apod. A tak jistě uvítáme, že OOo 3.0 dokáží tyto soubory otevírat.
Podíváme-li se na modul Writer, určitě nás potěší možnosti snadného nastavení zobrazení stránky
(jedna strana na monitoru, více stran, knižní mód,
který zobrazí dvě strany na monitoru, přičemž lichou stranu vpravo tak, jako bychom v ruce drželi
knihu, a zoom). Hledejte v pravém dolním rohu
nebo nastavte v Zobrazit  Lupa.
Pokud pracujeme ve skupinách, určitě využijeme vylepšené zpracování poznámek ve Writeru,
především jejich zobrazení. Dříve se totiž poznámky zobrazovaly v textu, nyní se píší na pravém okraji stránky. Při práci ve více lidech se nám
také může hodit nová funkce Calcu, která umož-

ňuje tzv. sdílení sešitů – tedy práci více lidí s jedním souborem.
V Calcu nalezneme další zajímavé novinky. Při
řešení školních úkolů si toho asi nevšimneme,
ale v praxi se nám může hodit, že Calc již nemá
pouze 256 sloupců, ale rozšířil maximum na 1024
(Excel 2007 podporuje 16 384 sloupců). Bohužel
počet řádků zůstává jen 65 536, a proto pozor,
kdybyste chtěli otvírat velké tabulky vytvořené
v MS Oﬃce 2007, který zvládá řádků mnohem
více (až 1 048 576 řádků). Dalšími důležitými novinkami Calcu jsou přidání řešitele (solver) a vylepšené možnosti grafů.
I ostatní moduly doznaly určitých změn, z mého pohledu bych uvedl jako důležitou především
tu, že Impress (ekvivalent PowerPointu) podporuje více monitorů, což nám může velmi usnadnit
prezentace. Díky tomu můžeme mít na monitoru
(např. notebooku) něco jiného než to, co promítáme na plátno všem.
Na závěr ještě uveďme dvě menší, ale na první pohled viditelné změny, a to změnu vzhledu
ikonek a spouštěcí centrum, které při spuštění
OpenOﬃce.org otevře okno s nabídkou, co chceme dělat.
Martin Stříž

! Informace o předplatném
Vážené kolegyně a kolegové, vážení odběratelé,
váš časopis Rozhledy doznal v uplynulých dvou
letech poměrně mnoho změn. Připomeňme si alespoň ty největší z nich: změnili jsme formát časopisu, což nám umožnilo využít pro vazbu sponky
a zbavili jsme se tak velikých rozkládacích plachet,
vylepšili jsme graﬁckou podobu časopisu, přidali
jsme čtyři nové strany a zavedli nové rubriky (typograﬁcké okénko a testíky, korektura písemnosti,
diktát, písemnosti v angličtině, cizojazyčné opisy, ...).
I přes výrazné zvýšení nákladů jsme dokázali po
oba dva roky zachovat cenu časopisu na 8 Kč. Tento stav samozřejmě není dlouhodobě udržitelný.
Do příštího školního roku tedy musíme cenu časopisu zvýšit. Připravili jsme pro vás ale zajímavý
systém slev, který zvýhodňuje odběratele většího
množství výtisků:
 Při odběru 1 až 25 ks od jednoho čísla platí odběratel plnou cenu 15 Kč/ks.
 Při odběru 26 až 100 ks od jednoho čísla poskytujeme slevu 20 % (12 Kč/ks).

 Při odběru 101 až 200 ks od jednoho čísla poskytujeme slevu 27 % (11 Kč/ks).
 Při odběru nad 200 ks od jednoho čísla poskytujeme slevu 33 % (10 Kč/ks).
Pokud zašlete předběžnou objednávku Rozhledů do 30. června 2009 získáte slevu dalších 5 %.
I když zatím nemáte v ruce všechna čísla 84. ročníku časopisu Rozhledy, my již pilně pracujeme na
ročníku příštím. Před každou změnou jsme vždy
bedlivě naslouchali vašim názorům a připomínkám. Nejvíce reakcí vyvolaly především texty pro
opis (proto jsme v lednovém čísle zavedli středový
opis) a zadání wordprocessingu (v příštím ročníku se pokusíme rozlišovat obtížnost), na druhou
stranu se vám líbily barevné obálky časopisu i nové
rubriky, například korektura písemnosti.
Chcete-li i vy přispět svými poznatky a spoluvytvářet podobu 85. ročníku, ozvěte se nám. Pište na
naši e-mailovou adresu rozhledy@nuov.cz.
Věříme, že nám zachováte přízeň i nadále. Za
celou redakční radu vám všem úspěšné zakončení
školního roku přeje
Petr Hais, vedoucí redaktor

