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1. Slušnost 
Nezakazujeme sprostá slova, někdy jsou dokonce i potřeba, aby autor vystihl myšlenku trefně. 
Rozhodně zde ale nikdo nikoho nebude urážet či jej jinak slovně napadat. 
Zpravidla si zde všichni tykají, i když ani vykání, ani onikání není zakázáno. 
 
2. Zvýraznění zprávy 
Zprávu lze zvýraznit více způsoby. Přes tučný text, kurzívu, podtržení až po změnu velikosti či barvy 
písma. Běžně se však používá defaultní nastavení. Nadpisy se zpravidla píší bez zvýraznění (např.: 
velkým písmem). 
 
3. Pravopis a diakritika 
Ne všem se v hodinách českého jazyka dařilo případně daří. Když už někoho upozorňuji na nějakou 
chybu v textu, provádím to zpravidla zvýrazněním (červeně, tučně) v citaci bez nevhodného 
doprovodného komentáře. 
 
4. Citace 
Citace: 
 
Citace mají tendenci se do sebe nabalovat, takže pokud chcete smazat něčí citaci uvnitř jiné citace, 
smažte jak text oné citace, tak i obě značky [quote="..."] a [/quote] tzn. pokud chcete v příkladu 
[quote="Karel"][quote="Pepa"]Toto řekl Pepa[/quote]Tímto reagoval Karel[/quote], který v reálu vypadá 
takto: 
 

Karel napsal:
 

Pepa napsal:
Toto řekl Pepa 

 
Tímto reagoval Karel 

 
smazat to, co řekl Pepa, smažete vše, co je obarveno červeně. Je nezbytně nutné, abyste nechali 
počáteční i koncovou značku quote Karlovy citace. 
 
Chcete-li reagovat na vícero podnětů jednoho příspěvku, lze to rozdělit například [quote="Karel"]Já 
jsem to řekl první[/quote]Co jako?[quote="Karel"]Tamto přece…[/quote]Aha teda., vypadá to potom 
takto: 
 

Karel napsal: 
Já jsem to řekl první 
 
Co jako? 
 
Karel napsal: 
Tamto, přece… 
 
Aha teda. 

_ 
5. Odkazy 
Odkazy je vhodné zkrátit. Vypadá to takto: 
 
Obecně:  
[url=http://adresa, kterou chceš vložit]To ono slovo, jež se stane odkazem[/url] 
 
Konkrétněji:  
[url=http://http://www.mountainwilderness.cz/Hlavn%C3%AD-strana]Mountain Wilderness[/url] 
 
Výsledek:  
Mountain Wilderness
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6. Obrázky 
Vložit lze obrázky, které jsou umístěny na internetu. Vypadá to: 
 
Obecně: 
[img]http://halbot.haluze.sk/images/2007-11/3801_pic24256.jpg[/img] 
 
 
Konkrétněji: 

 
Je-li obrázek příliš velký, vložte pouze náhled. K tomuto lze použít např.: http://www.imageshack.us/
 
7. OT (off topic) 
Toto fórum je rodinného typu, nějakému OT proto nezabráníme. Nepropadejte panice. Jestli vám vadí, 
že se zanáší vámi vytvořené vlákno, kontaktujte moderátory, kteří to dokáží pročistit či přesunout. 
Zase z toho ale nedělejte pravidlo. 
Pro cílený OT je v pokecu vlákno: Pokec, který nemá patu ani hlavu. 
 
8. Název vlákna 
Když se chci zeptat třeba na boty a do předmětu napíšu „help“, nemůžu se divit, že se nic nedozvím. 
Nadpisy by měly být co nejkonkrétnější, ideálně s názvem daného výrobku, země kam chci apod. 
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