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Nové weby povšechného sboru, šablony pro sbory 

 

 

 

Milé sestry, milí bratři,  

 

přijměte několik informací ohledně nových webů a nabídky webů pro sbory. Základní nabídka šla 

sborovou zásilkou před osmi měsíci, nyní již však stránky běží včetně osmi sborových a můžete je 

tak vidět v ostrém provozu. 

▪ Nové weby povšechného sboru 

Od prosince 2021 běží nová verze většiny webů provozovaných povšechným sborem, z nichž 

hlavní jsou ustredicce.cz a e-cirkev.cz. Nový systém (tzv. „rodina webů“) je výrazně levnější 

a umožňuje obsluhu širším počtem lidí. V provozu je nyní 10 webů navázaných na povšechný sbor 

a 8 sborových. Všechny mají společný základ, ale design je dán především fotkami a obsahem, 

proto se liší. Šablony jsou též optimalizovány pro mobilní telefony, jejichž využívání pro hledání 

na internetu roste mezi všemi generacemi. 

Rodina webů nabízí též tvorbu formulářů (většina z vás jej zná od tohoto týdne díky vyplňování 

testů o covidu), zasílání newsletterů, užití RSS kanálů a další. Všechny weby můžete pro inspiraci 

prohlédnout zde. Dovoluji si upozornit na funkci sdílení článků. Když na kterémkoliv webu 

napíšete článek, který je zajímavý i pro druhé, je možné jej jedním kliknutím nabídnout dalším 

sborům k zveřejnění. Příklad převzetí článku je třeba na webu sboru ve Valašském Meziříčí 

(u článku se automaticky objevuje zdroj článku). 

▪ Nabídka sborových šablon – plus příklady 

Stále platí a platit bude nabídka pro sbory – je možnost vybrat si i pro váš sbor web z rodiny webů, 

nebo druhou šablonu z dílny portálu Evangnet. Jak postupovat v případě zájmu najdete na webu 

podpory, kde naleznete i školení, nápady, tipy a další. 

▪ Weby sborů, které vlastní web nemají 

V lednu 2022 proběhla inventura webů, při které jsme zjistili, že zhruba 20 sborů nemá vůbec 

žádné webové stránky (při zadání standardizované adresy sboru ve tvaru „sbor.evangnet.cz“ hlásil 

odkaz na chybu 404 – tedy nenalezení stránky). Těmto sborům jsme nastavili automaticky stránku 

výpisu sboru na Evangnetu, kde lidé najdou vždy základní informace včetně adresy a bohoslužeb. 

Platí tedy, že každý sbor by při napsání standardizované adresy měl mít alespoň základní výpis 

na www stránce. 

https://podpora.e-cirkev.cz/spustene-weby-v-rodine/
https://valasske-mezirici.evangnet.cz/
https://podpora.e-cirkev.cz/spustene-weby-v-rodine/
http://vzor.evangnet.cz/
https://podpora.e-cirkev.cz/spustene-weby-v-rodine/
https://podpora.e-cirkev.cz/spustene-weby-v-rodine/
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Je mi jasné, že aktualizace stránek je někdy velmi náročná a že nemáte vždy v okolí ochotné 

tvůrce. Víme to a oceňujeme snahu se o weby starat. Přesto je třeba mít na úvodních stránkách jako 

aktuality informace nepřesahující měsíc či maximálně čtvrtrok. Pokud jsou stránky sboru 

neaktualizované roky, není to dobrá vizitka. V takovém případě je třeba dobré se úplně vyhnout 

sekci Aktuality. V každém případě je možné využít nabízené šablony, kdy rádi pomůžeme 

s nastavením. Ovládání je jednodušší, než se může zdát. 

▪ RSS kanály 

Dovoluji si doporučit těm z vás, kdo využíváte RSS kanály (odběr novinek z internetu), adresu      

e-cirkev.cz/rss, ze které dostanete novinky z naší církve pohodlně i ihned. 

 

S pozdravem 

 

Martin Balcar 

vedoucí tajemník ÚCK 

 

 

 

Odkazy na weby: 
 

spuštěné weby v rodině webů: https://podpora.e-cirkev.cz/spustene-weby-v-rodine/ 

web FS Valašské Meziříčí: https://valasske-mezirici.evangnet.cz/ 

šablona Evangnet: http://vzor.evangnet.cz/ 

web podpory: https://podpora.e-cirkev.cz 

 

https://podpora.e-cirkev.cz/spustene-weby-v-rodine/
https://valasske-mezirici.evangnet.cz/
http://vzor.evangnet.cz/
https://podpora.e-cirkev.cz/

