Katalog fontů – písmo Calibri
Připojení písma
Př ı́kazy \fontspec nebo \setmainfont a ná zev Calibri

Řezy
Toto pı́smo je k dispozici v tě chto ř ezech:
obyčejný řez – Pak jsem našla slibnou stránku – Upíři od A do Z.
tučný řez – Pak jsem našla slibnou stránku – Upíři od A do Z.
kurzíva – Pak jsem našla slibnou stránku – Upíři od A do Z.
skloněné – Pak jsem našla slibnou stránku – Upíři od A do Z.
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Speciální znaky
• Azbuka – хорόший коричневый пёс.
• Matema cké znaky – ∏, ∑, −, ·, √, ∞, ∫, ≈, ≠, ≤, ≥, ∆, ∂, ⅛ ,⅜ ,⅝ ,⅞ , ‰, ‹, ›.
• Řeč na – α, β, π, ω, λ, Ω, Λ, Δ, ε, δ.
• Šipky – ←, ↑, →, ↓, ↔, ↖, ↕, ↗, ↙.

Další informace o písmu Calibri
• Charakteris ka
Písmo Calibri je základní bezpatkové písmo charakteris cké zaoblenými rohy, které jsou patrné pří větší velikos písma. Stejně jako všechna moderní písma obsahuje znaky z la ny, cyrilice a řecké abecedy. Výhodou
je výborná čitelnost i při menší velikos písma. Nevýhodou je, že malé písmeno l [el] a velké písmeno I [i]
jsou prak cky k nerozeznání.
• Tvorba písma
Calibri je součás nové sady Microso u, poprvé se objevilo ve Windows Vista v roce 2007. Opro starším fontům na něm (tak jako celé „vistové“ kolekci písem ClearFonts, kam patří i například Consolas nebo
Cambria) pracoval mezinárodní tým návrhářů, kteří měli zamezit opakování chyb v lokálních jazykových mutacích. Za autora je považován Lucas de Groot.
• Varianty písma a dostupnost
Písmo je distribuován ve Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Microso Oﬃce 2007,
Microso Oﬃce 2008 pro Mac, Microso Oﬃce 2010, Microso Oﬃce 2011 pro Mac a Microso Oﬃce
2013. Aktuální verze je 5.86. Písmo je k dispozici v Google Docs od září 2010. Verze Calibri Light je součás
Microso Windows 8 a novějších. Calibri a Calibri Light jsou výchozí fonty pro Microso Word 2013, kde
jsou využívány pro text a nadpisy. Toto písmo (spolu s Cambria, Candara, Consolas, Corbel a Constan a)
je distribuováno s PowerPoint Viewer, Microso Oﬃce Compa bility Pack a Open XML File Converter pro
Mac. Společnost Google vydala volně licencované písmo s názvem Carlito, které je metrický kompa bilní
s písmem Calibri (tj. můžeme jej v dokumentu nahradit a nezměníme m jeho rozvržení).
• Ocenění
Calibri získalo v roce 2005 ocenění od mezinárodní organizace Type Directors Club v kategorii Type system.
• Zdroj informací:
h p://en.wikipedia.org/wiki/Calibri
h p://respekt.ihned.cz/c1-53718730-pismo-s-charakterem
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• Ukázka písma Calibri
„Však se brzy uvidíme“, nedala se odradit. „Můžeš přijet domů, kdy budeš ch t – já se vrá m, kdykoliv mě
budeš potřebovat.“ Ale viděla jsem jí na očích, že dodržet ten slib by pro ni znamenalo přinést oběť. „Nedělej si o mě staros ,“ přesvědčovala jsem ji. „Bude to skvělé. Mám tě ráda, mami.“ Na chvilku mě pevně
objala, pak jsem nastoupila do letadla a bylo to. „Prostě tě odtáhnu zpátky,“ pohrozil, protože uhodl můj
plán. Snažila jsem se udržet to málo důstojnos , co jsem mohla, za mco jsem nastupovala k němu do auta.
Nebyla jsem moc úspěšná – vypadala jsem jako poloutopené kotě a boty mi vrzaly. „Tohle naprosto není
nutné,“ řekla jsem upjatě. Neodpověděl. Pohrál si s kontrolkami, zapnul topení a ztlumil hudbu. Když vyjížděl z parkoviště, byla jsem odhodlaná potrestat ho mlčením – seděla jsem s pusou našpulenou – ale pak
jsem poznala, co to hraje za hudbu, a moje zvědavost byla silnější než moje úmysly. „Měsíční svit?“ zeptala
jsem se překvapeně. „Ty znáš Debussyho?“ opáčil stejně překvapeně. „Moc ne,“ přiznala jsem. „Máma hraje
doma spoustu klasické hudby – znám jenom svoje oblíbené.“ „Taky je to jedna z mých oblíbených.“ Zíral ven
do deště, ponořený do myšlenek.
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