Návod na vlastní příspěvky Fórum / inzerce
1. V horní části fóra je nutné přihlásit se, aby bylo možné zadávat příspěvky.

2. Uživatelské jméno je příjmení bez diakritiky. Pokud uživatel zapomněl heslo, které bylo
nastaveno při registraci, nebo které si změnil, je možné si jej přes kliknutí na „Zapomněli
jste heslo? „vyvolat obrazovku, kde je možné zadat uživatelské jméno nebo email a heslo
bude přes Váš email změněno.
3.

Formát emailové zprávy:
Někdo požádal o vytvoření nového hesla pro následující účet:
http://www.zebricky-klub.cz/
Uživatelské jméno: xxx
Pokud šlo pouze o nějaký omyl, nemusíte už tomuto emailu věnovat další pozornost a nic se nestane.
Možnost vytvoření nového hesla získáte kliknutím na následující odkaz:
http://www.zebricky-klub.cz/wp-login.phpNevvqdi7bO1MhfSc&login=xxx>

4. Po kliknutí na odkaz z emailu se zobrazí stránka s heslem, které buď použijete, nebo ho
přepíšete na Vámi snadno zapamatovatelné. Doporučení – heslo by mělo obsahovat
nejméně 10 znaků s kombinací velká a malá písmena, číslice. Např. Hola3prdelka, cokoliv
Vás napadne a snadno si zapamatujete.
Heslo není nikomu přístupné, ani administrátorovi stránek.

5. po úspěšném přihlášení se zobrazí horní lišta s přihlášeným uživatelem – Vámi.

6. Nyní si ve Fóru vyberu, kam – do jaké rubriky má být příspěvek směrován, např. do sekce
Chovatelská sezóna a kliknu na příslušnou část.

7. Na dalším zobrazení v rámci vybrané sekce, se zobrazí podrobnější členění dané sekce,
pokud již existuje a mohu tak upřesnit kam chci zadávat příspěvek, nebo můžu v rámci
daného tématu vytvořit skrze tlačítko v pravé části +Nové Téma vytvořit dle uvážení nové
tzv. vlákno. Vždy by ale mělo vycházet z nadřazeného tématu. Tzn. že do chovatelské
sezóny nezadávat např. věci ohledně krmení nebo chovných zařízení.

8. Pokud si vyberu z nabídky témat, které jsou v seznamu, tak kliknu na požadované.

9. Nyní mohu v rámci nabídky, která se zobrazila nad konkrétním příspěvkem přes kliknutí
na

začít s psaním vlastního názoru či poznatku.

10. Zobrazí se pod příspěvkem toto dialogové okno, do kterého napíšu svůj komentář.

V tomto kroku je možné mimo textu a jeho úpravy v horním menu tohoto okna, přes
tlačítko
vkládat své soubory k danému tématu, např. fotografie, videa.
Maximální velikost souboru je v tomto případě 5 MB a počet vložených souborů do
jednoho komentáře je 5.
11. K dokončení a uložení použiji tlačítko

