Sborový kalendář
Sborový kalendář funguje přes aplikaci Google kalendář.
Takže nejdřív stručný přehled Google kalendářů, které jsou k dispozici:
Skupina 1
Dorost
Fusion
Loutky
Mládež
Chválící Kapela
Tyhle kalendáře představují pár aktivit sboru. Zde vedoucí těchto aktivit zapisují různé schůzky, akce atd... Jsou to
kalendáře neveřejné a jen vedoucí řídí sdílení tohoto kalendáře.
Skupina 2
Akce Horního sboru
Alce v Kostele
Tyto kalendáře zobrazují akce sboru, které se zobrazují ve sborovém kalendáři. Jsou tudíž veřejné. Ty je můžeš využít
pro kontrolu toho,jak se tebou sdílena akce zobrazuje na sborovém webu (a nebo se můžeš podívat rovnou na sborový
web ;-D)
Skupina 3
Fara
Malý sál
Velký sál
Kalendáře 3. skupiny slouží k tzv. rezervaci prostor sboru pro různé akce a to Velkého sálu, Malého sálu a Fary. Jsou
taktéž veřejné a tobě slouží také pro kontrolu zobrazení na sborovém webu.
Jak tedy akci z neveřejného kalendáře např. Loutky tedy dostat do veřejného kalendáře Akce Horního sboru a tudíž na
sborový web a nebo si rezervovat malý sál? Přes Google pozvánku. Ukážu to na následujícím příkladě.
Př.
Máme schůzku Loutek v neděli 9. 2. a chci to zobrazit jak na Sborovém kalendáři tak si chci zarezervovat malý sál od
8:00 do 9:30.
1. Nejprve vytvořím akci Schůzka Loutek na den 9. 2. do kalendáře Loutky.
2. Dále danou akci upravíme. Příkaz Upravit událost můžeme využít až teď, nebo už při vytváření události
3. Přidám dobu konání akce od 8:00 do 9:30 .
A teď se dostáváme k samotným pozvánkám.
4. Chci zobrazit akci na Sborovém kalendáři, a proto do kolonky Přidat hosty zadám email web.hornisbor@gmail.com
Akce se teď zobrazuje ve sborovém kalendáři na sborovém webu a i v kalendáři akce sboru
5. Ale já si chci ještě rezervovat malý sál a tudíž do Přidat hosty zadám email malysal.hornisbor@gmail.com
Akce se teď zobrazuje v kalendáři Malý sál a taky v kalendáři Využití sálu na sborovém webu
A jaké jsou tedy důležité emailové adresy pro pozvánky:
web.hornisbor@gmail.com – zobrazení akcí na sborovém webu
velkysal.hornisbor@gmail.com – rezervace Velkého sálu
malysal.hornisbor@gmail.com – rezervace Malého sálu
fara.hornisbor@gmail.com – rezervace Fary

A nakonec příkládám úplný seznam Google Kalendářů:
 Akce Horního Sboru
 Dorost
 Akce v Kostele
 Fusion
 Velký sál
 Chválící Kapela
 Malý sál
 Loutky
 Fara
 Mládež
O nasdílení a udělení oprávnění těchto kalendářů mě můžete žádat na email kotrla.j@seznam.cz

