
Přátelské pokyny k vedení diskuze a psaní vzkazů na www AC Hlinsko:

Zahájení provozu oficiálních sborových stránek Apoštolské církve Hlinsko bylo dnem 28. února 
2009.

Je všeobecně známo, že internetové diskuze jsou velmi oblíbenou činností v dnešním propo-
jeném světě. Snad každý se někdy do nějaké diskuze zapojil a máme s ní svoje zkušenosti. 
Internetové diskuze jsou zvláštní v tom, že probíhají jakoby v anonymním prostředí, byť to není 
tak docela pravda.

Každý účastník si zvolí svůj nick (přezdívku) pod kterou se do diskuze přihlásí a může libovolně 
v této anonymitě vést diskuzi. A právě proto, že je skrytý, často volí nevhodný, agresivní, nečistý 
způsob svého vyjádření.

Administrátor prosí všechny zúčastněné, aby se drželi a udrželi :-) v mezích slušného křesťan-
ského chování. Prosím uvědomme si, že nevhodná poznámka, která takto letí internetem, může 
dotyčnému velmi ublížit - byť i tak třeba nebyla myšlena.

Dovolil jsem si v „desateru AC Hlinsko“ shrnout svoje přání k vedení fóra na stránkách:

1) Vždy si uvědom, že jsi na křesťanském fóru
2) Při stlačení tlačítka odeslat si zkus připomenout a uvědomit, zda bys to udělal, kdyby vedle 
Tebe seděl někdo známý.
3) Je možné se do diskuze hlásit pod svým nickem, ale prosím, aby bylo pro členy sboru i tak 
zřetelné, kdo se za ním skrývá. Jinak připomínky, podněty a diskuze v podstatě ztrácejí smy-
sl - pokud by probíhala mezi neznámými nicky. Administrátor se bude přihlašovat pod nickem 
„nacelnik“. 
4) Varujme se nepravd, polopravd, neověřených tvrzení apod.
5) Pokud si nejsi jist danou skutečností, nic raději zatím nepiš a ověř si to.
6) Na druhou stranu se neboj obohatit druhé, máš-li čím. I takový vzkaz: Mám tě rád a modlím 
se za tebe, je cenný a může druhému velmi pomoci. 
7) Vzkazy, příspěvky a reakce hrubé, vulgární a urážející budou bez pardonu administrátorem 
mazány.
8) Pokud vám komukoliv nějaký vzkaz „ulétne“, napište administrátorovi prosbu o smazání svého 
příspěvku.
9) K psaní příspěvků jsou k dispozici tyto možnosti:
a) Návštěvní kniha
b) Fórum - fórum není omezeno, kdokoliv může založit nové téma stiskem tlačítka nové téma. 
Dříve než ale toto uděláš, zda již není založeno stejné nebo podobné. Bylo by nevhodné mít za-
loženy třeba tři diskuze o stejném tématu. V diskuzi je možné reagovat na sebe navzájem.
c) Vzkaz na web - tento vzkaz na web zůstane pro všechny viditelný, stejně jako návštěvní kniha 
a fórum.
d) Vzkaz do e-mailu - tento vzkaz nezůstane na stránkách AC Hlinsko vidět, je to vlastně vzkaz 
do emailové schránky pastora, dá se tedy říci, že je neveřejný, skrytý a osobní.
10) Děkuji všem za pomoc a ochotu při vytváření www stránek.

MARANATHA!
Hlinsko dne 21. února 2009 - sobota
Jiří Malý


