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I. Představení stránek mohendzodaro.net 

Stránky sdružují akreditované lektorky Mohendžodáro a masérky a terapeutky ženských masáží 

Mohendžodáro. Slouží pro společnou propagaci Mohendžodáro jako jedinečného celku s vizí vzájemné 

podpory a sdílení.  

Lektorky a masérky mohou spravovat svůj profil, vypisovat pozvánky na akce, psát články. Svoje stránky 

mohou využívat bezplatně, pokud budou ctít pravidla a dohody, předem komunikovaná na kurzech nebo 

prostřednictvím e-mailů. Společné šíření dobré pověsti Mohendžodáro a Meditačního centra Lažánky by 

mělo být za tím vším. 

Společné stránky budou zobrazovat aktuální akce a články, některé příspěvky Meditačního centra Lažánky, 

s možností zvýraznění některých akcí či článků. Toto právo si jako správce stránek vyhrazujeme. 

Není v našich silách spravovat profily všech žen lektorek a cvičitelek, proto byl vytvořen tento návod. 

Přejeme vám mnoho radosti při pořádání vlastních kurzů a přednášek! 

Tým Sugama 

 

  



II. Celkové fungování stránek

Na úvodní straně (nástěnce)  www.mohendzodaro.net

cvičitelek a masérek, a případné články či pozvánky od Meditačního centra Lažánky.

Dále lze zobrazit – dle menu nahoře 

archivu. 

Seznam lektorek a masérek lze též logicky filtrovat dle kraje působení.

Dále je zde zvlášť stránka věnovaná masážím a stránka kontaktu na Meditační centrum Lažánky.

Účastnice se mohou přihlašovat pomocí formulářů u kurzů, popřípadě u masáží. Systém jim odešle

automaticky odpovědní e-mail a e-mail je odeslán automaticky i pořadatelce. Jednoduše lze potom všechny 

e-maily účastnic vzít a zkopírovat je najednou do 

jim poslat nějaké další informace. 

  

Celkové fungování stránek 

www.mohendzodaro.net budou zobrazeny nejbližší akce a nejnovější články 

cvičitelek a masérek, a případné články či pozvánky od Meditačního centra Lažánky. 

dle menu nahoře -  pouze články či kurzy s možností filtrování (autor/ kraj/ …

nam lektorek a masérek lze též logicky filtrovat dle kraje působení. 

Dále je zde zvlášť stránka věnovaná masážím a stránka kontaktu na Meditační centrum Lažánky.

Účastnice se mohou přihlašovat pomocí formulářů u kurzů, popřípadě u masáží. Systém jim odešle

mail je odeslán automaticky i pořadatelce. Jednoduše lze potom všechny 

maily účastnic vzít a zkopírovat je najednou do příjemců e-mailu, pokud s nimi máte další úmysly a chcete 

budou zobrazeny nejbližší akce a nejnovější články 

 

 

možností filtrování (autor/ kraj/ …) včetně 

Dále je zde zvlášť stránka věnovaná masážím a stránka kontaktu na Meditační centrum Lažánky. 

Účastnice se mohou přihlašovat pomocí formulářů u kurzů, popřípadě u masáží. Systém jim odešle 

mail je odeslán automaticky i pořadatelce. Jednoduše lze potom všechny 

nimi máte další úmysly a chcete 



III. Stránky lektorek a maséreky lektorek a masérek 

 



Tvoje stránka bude mít název  jméno.

Na úvodní straně (nástěnce) může být Tvoje fotka, nějaké povídání či motto, novinky, nejbližší kurzy a Tvoje 

články. 

Dle menu nahoře na stránkách uvidí ženy Tvoje vypsané kurzy

články a kontakt. 

jméno.mohendzodaro.net, např. tedy  alenabakalarova.mohendzodaro.net.

úvodní straně (nástěnce) může být Tvoje fotka, nějaké povídání či motto, novinky, nejbližší kurzy a Tvoje 

na stránkách uvidí ženy Tvoje vypsané kurzy (přednášky, workshopy,…)

mohendzodaro.net, např. tedy  alenabakalarova.mohendzodaro.net. 

úvodní straně (nástěnce) může být Tvoje fotka, nějaké povídání či motto, novinky, nejbližší kurzy a Tvoje 

(přednášky, workshopy,…), publikované 

 



 

 

 



Na kurz se účastnice přihlašují přes formulář, který se objeví po kliknutí na tlačítko „Přihlásit“ u dané akce:

A objeví se potvrzení o odeslání: 

Na kurz se účastnice přihlašují přes formulář, který se objeví po kliknutí na tlačítko „Přihlásit“ u dané akce:

 

 

Na kurz se účastnice přihlašují přes formulář, který se objeví po kliknutí na tlačítko „Přihlásit“ u dané akce: 

 



IV. Přihlášení do administrace stránek 

Zažádej si o založení profilu na info@sugama.cz 

Základní údaje: e-mail, prvotní heslo, název „subdomény“ – jak se bude tvá budoucí stránka jmenovat 

(např. alenabakalarova ->http://alenabakalarova.mohendzodaro.net/) 

Dále uveď, zda jsi lektorka, masérka, mentorka … . Založíme ti základní profil a dále již můžeš spravovat vše 

sama. 

Přihlas se na stránce admin.mohendzodaro.net 

Zadej svůj e-mail a heslo, dostaneš se do základní nabídky. 

 

  



V. Profil 

� Základní orientace 

Zvol možnost „Můj profil“ v levém sloupci nabídky.levém sloupci nabídky. 

 

 

 

 



Objeví se všechna pole, která lze spravovat

Všechny úpravy nezapomeň vždy uložit modrým tlačítkem

hláška nahoře vpravo: 

  ->

Podrobnější popis jednotlivých polí/částí profilu 

Máš také možnost vybrat si jednotlivé části profilu zvlášť v

O mně: obsahuje části Anotace, Stránka o mně a Profilová fotka

Novinka: upravuje pouze část Novinka na Tvé úvodní s

Úvodní strana 

Kontakt (Stránka s kontakty) 

 

Na provedené změny se můžeš podívat takto

(stránka se otevře v novém okně prohlížeče)

 

 

  

Objeví se všechna pole, která lze spravovat.  

uložit modrým tlačítkem dole na stránce. Při uložení se objeví zelená 

 

/částí profilu následuje v další kapitolce „Jednotlivé části profilu

Máš také možnost vybrat si jednotlivé části profilu zvlášť v nabídce: 

O mně: obsahuje části Anotace, Stránka o mně a Profilová fotka 

Novinka: upravuje pouze část Novinka na Tvé úvodní stránce 

podívat takto: 

novém okně prohlížeče) 

Při uložení se objeví zelená 

Jednotlivé části profilu“. 

 

 



� Jednotlivé části profilu 

(masérky najdou ještě další pole, viz kapitolka Pro masérky) 

• Jméno 

• E-mail 

• Heslo 

• Kraj 

• Anotace 

 Krátký text, který se objeví u fotky v seznamu lektorek/ masérek – slouží pro základní představení. 

(http://www.mohendzodaro.net/lektorky resp. http://www.mohendzodaro.net/maserky) 

 

• Stránka o mně 

Podrobné informace o Tobě, Tvůj příběh, … 

(objeví se po rozkliknutí Odkazu “Více“ na úvodní straně) 



Např.: 

http://alenabakalarova.mohendzodaro.net/profil

• Profilová fotka 

Tvoje foto na úvodní stránce a u anotací

• Novinka 

Na své stránce můžeš upozornit či zdůraznit akci / článek/ …

http://alenabakalarova.mohendzodaro.net/profil 

Tvoje foto na úvodní stránce a u anotací 

a své stránce můžeš upozornit či zdůraznit akci / článek/ … 

 

 



 

• Úvodní strana 

Nějaký úvod, motto, cokoli, co chceš mít na své stránce jako hlavní

• Stránka s kontakty 

Zde doplň svoje kontaktní údaje, objeví se poté na stránce 

http://alenabakalarova.mohendzodaro.net/kon

 

ějaký úvod, motto, cokoli, co chceš mít na své stránce jako hlavní věc 

 

, objeví se poté na stránce 

http://alenabakalarova.mohendzodaro.net/kontakt 

 



 

  

 



� Možnosti editace jednotlivých částí

Každá část k úpravě obsahuje základní nabídku, můžeš měnit formát textu, odstavec, vložit obrázek, 

dokonce i video, tabulku. 

 

Význam tlačítek 

 

Písmo: tučné, kurzíva, podtržené, vymazání formátu

 

Výběr stylu – normální odstavec, nadpis, ….

 

Možnosti editace jednotlivých částí 

úpravě obsahuje základní nabídku, můžeš měnit formát textu, odstavec, vložit obrázek, 

Písmo: tučné, kurzíva, podtržené, vymazání formátu 

normální odstavec, nadpis, …. 

úpravě obsahuje základní nabídku, můžeš měnit formát textu, odstavec, vložit obrázek, 

 



 

Odstavec: s odrážkami, číslovaný seznam, zarovnání (doprava, na střed, odsazení řádku, apod.)

 

Vložení: tabulka (navolíš si počet sloupců a řádků), hypertextový odkaz, obrázek, video

U obrázků můžeš upravit jejich rozměr přetažením za růžek nebo kliknutím na obrázek se objeví nabídka na 

% zmenšení/zvětšení, také na zarovnání, příp. vymazání.

Pokud se Ti ani po uložení změn obrázek neuloží na stránky, pravděpodobně je moc velký (kB, MB), zkus ho 

zmenšit před samotným vložením do editoru stránek.

(Pozn.: Dávej pozor na autorská práva, vkládej svoje vlastní obrázky nebo označené na webu jako volně 

použitelné.) 

� Změna hesla 

V nabídce vpravo nahoře „Změnit heslo“, nezapomeň uložit.

 

  

odrážkami, číslovaný seznam, zarovnání (doprava, na střed, odsazení řádku, apod.)

Vložení: tabulka (navolíš si počet sloupců a řádků), hypertextový odkaz, obrázek, video

rozměr přetažením za růžek nebo kliknutím na obrázek se objeví nabídka na 

% zmenšení/zvětšení, také na zarovnání, příp. vymazání. 

 

Pokud se Ti ani po uložení změn obrázek neuloží na stránky, pravděpodobně je moc velký (kB, MB), zkus ho 

ným vložením do editoru stránek. 

(Pozn.: Dávej pozor na autorská práva, vkládej svoje vlastní obrázky nebo označené na webu jako volně 

nabídce vpravo nahoře „Změnit heslo“, nezapomeň uložit. 

odrážkami, číslovaný seznam, zarovnání (doprava, na střed, odsazení řádku, apod.) 

Vložení: tabulka (navolíš si počet sloupců a řádků), hypertextový odkaz, obrázek, video 

rozměr přetažením za růžek nebo kliknutím na obrázek se objeví nabídka na 

Pokud se Ti ani po uložení změn obrázek neuloží na stránky, pravděpodobně je moc velký (kB, MB), zkus ho 

(Pozn.: Dávej pozor na autorská práva, vkládej svoje vlastní obrázky nebo označené na webu jako volně 

 



VI. Vytvoření akce 

Klikni na položku „Kurzy“ v levé straně nabídky. Zobrazí se přehled Tebou vytvořených akcí, které vytváříš 

tlačítkem „Nový kurz“ nahoře vpravo.

levé straně nabídky. Zobrazí se přehled Tebou vytvořených akcí, které vytváříš 

tlačítkem „Nový kurz“ nahoře vpravo. Kurzy můžeš upravovat, smazat, nebo se podívat na přihlášky.

Při vytváření kurzu si vybereš, o jakou akci se jedná 

(workshop/kurz/přednáška, …) – 

kraj, doplníš název, přesně místo, datum a hodinu od

případně poznámku k datu, udáš cenu, zvolíš vhodný 

obrázek k akci. V položce Stav je možné akci nechat 

skrytou nebo rovnou zveřejnit (zveřejněno/skryto). 

Dále doplň Anotaci – krátký popis akce, který se 

s obrázkem objeví v soupisu akcí na stránkách. 

Podrobněji se můžeš rozepsat v oddílu Obsah.

Do oddílu e-mail napiš text, který chceš, aby od Tebe 

obdržela přihlašovaná účastnice. Pozor na velikost 

případných obrázků. 

Vše ulož tlačítkem „Přidat“ úplně dole.

Budeš-li chtít uloženou akci upravit, můžeš tak učinit 

v přehledu kurzů a dostaneš se opět do této nabídky na 

přidání kurzu a opravit či doplnit údaje.

Odpovědní e-mail je na přihlašovanou účastnici 

automaticky a Tobě na e-mail přijde informace o 

přihlášené ženě (na jakou akci se přihlašuje, kdy, kontakt 

na ni). 

 

 

  

levé straně nabídky. Zobrazí se přehled Tebou vytvořených akcí, které vytváříš 

Kurzy můžeš upravovat, smazat, nebo se podívat na přihlášky. 

 

Při vytváření kurzu si vybereš, o jakou akci se jedná 

 položka Typ. Dále zvolíš 

kraj, doplníš název, přesně místo, datum a hodinu od-do, 

datu, udáš cenu, zvolíš vhodný 

položce Stav je možné akci nechat 

skrytou nebo rovnou zveřejnit (zveřejněno/skryto).  

krátký popis akce, který se 

soupisu akcí na stránkách. 

oddílu Obsah. 

mail napiš text, který chceš, aby od Tebe 

obdržela přihlašovaná účastnice. Pozor na velikost 

Vše ulož tlačítkem „Přidat“ úplně dole. 

li chtít uloženou akci upravit, můžeš tak učinit 

a dostaneš se opět do této nabídky na 

přidání kurzu a opravit či doplnit údaje. 

mail je na přihlašovanou účastnici odesílaný 

mail přijde informace o 

přihlášené ženě (na jakou akci se přihlašuje, kdy, kontakt 



Na přihlášky se můžeš podívat v seznamu kurzů kliknutím na „přihlášky“, kde uvidíš seznam účastníků a 

navíc seznam e-mailů, které jsou jednoduše vkopírovat do mailu

instrukce před akcí. 

Přihlášky lze zobrazit i kliknutím na „přihlášky“ v

 

Přihlášky můžeš upravovat, mazat, případně i zadat ručně („Nová přihláška“ vpravo nahoře).

E-maily všech přihlášených najdeš dole pod seznamem účast

 

 

  

seznamu kurzů kliknutím na „přihlášky“, kde uvidíš seznam účastníků a 

eré jsou jednoduše vkopírovat do mailu, pokud jim všem chceš poslat např. 

Přihlášky lze zobrazit i kliknutím na „přihlášky“ v menu vlevo. 

Přihlášky můžeš upravovat, mazat, případně i zadat ručně („Nová přihláška“ vpravo nahoře).

aily všech přihlášených najdeš dole pod seznamem účastníků. 

seznamu kurzů kliknutím na „přihlášky“, kde uvidíš seznam účastníků a 

, pokud jim všem chceš poslat např. 

 

Přihlášky můžeš upravovat, mazat, případně i zadat ručně („Nová přihláška“ vpravo nahoře). 



VII. Vytvoření článku 

Vytvoření článku je taktéž velmi jednoduché a intuitivní:

Klikneš na „Články“ v základní nabídce vpravo a dostaneš se na seznam Tebou vytvořených článků

vytváříš kliknutím na tlačítko „Nový článek“ vpravo nahoře.

Články můžeš také v této nabídce upravovat nebo smazat.

 

 

 

 

Vytvoření článku je taktéž velmi jednoduché a intuitivní: 

základní nabídce vpravo a dostaneš se na seznam Tebou vytvořených článků

kliknutím na tlačítko „Nový článek“ vpravo nahoře. 

této nabídce upravovat nebo smazat. 

Zvolíš, jak se bude článek jmenovat (Název stránky), 

zadáš stručný popis - objeví se poté u obrázku 

v seznamu článků na stránce (Popis stránky), m

zadat klíčová slova (pro vyhledávání na internetu), url 

(tj. pod jakým názvem se nově vytvářený článek/stránka 

uloží – např. „co-je-mohendzodaro“ 

�http://alenabakalarova.mohendzodaro.net/clanky/

-je-mohendzodaro). 

Můžeš opět zvolit, zda rovnou článek

skrýt, zvolit vhodnou fotku a začít psát do Obsahu. 

Obsah můžeš vylepšit opět nějakým obrázkem, zadat 

odkaz, video, cokoli Se hodí do tvého článečku nebo 

úvahy. 

 

 

 

 

 

 

základní nabídce vpravo a dostaneš se na seznam Tebou vytvořených článků, které 

 

Zvolíš, jak se bude článek jmenovat (Název stránky), 

objeví se poté u obrázku 

seznamu článků na stránce (Popis stránky), můžeš 

zadat klíčová slova (pro vyhledávání na internetu), url 

(tj. pod jakým názvem se nově vytvářený článek/stránka 

mohendzodaro“ 

http://alenabakalarova.mohendzodaro.net/clanky/co

Můžeš opět zvolit, zda rovnou článek zveřejnit, či zatím 

skrýt, zvolit vhodnou fotku a začít psát do Obsahu. 

Obsah můžeš vylepšit opět nějakým obrázkem, zadat 

odkaz, video, cokoli Se hodí do tvého článečku nebo 



 

Takto to může vypadat…

 

 

Takto to může vypadat… 

 



VIII. Pro masérky 

Pokud jsi masérka, budeš mít na svém webu ještě odkaz „Masáže“.

V administraci, pod položkou v menu „Můj profil“ najdeš navíc pole k

stránka o masážích. 

• Anotace – masáže 

Tento text se objeví na Tvé hlavní stránce, na tzv. „Nástěnce“

mít na svém webu ještě odkaz „Masáže“. 

 

menu „Můj profil“ najdeš navíc pole k masážím. Anotaci k

Tvé hlavní stránce, na tzv. „Nástěnce“ 

 

masážím. Anotaci k masážím, foto, 

 



• Fotka masáží 

Objeví se také na Tvé hlavní stránce, vedle anotace k

• Stránka o masážích 

Zde se můžeš podrobněji rozepsat o nabídce, o tvé osobní zkušenosti, … 

Tento text se objeví na Tvých stránkách po kliknutí na odkaz „Masáže“ v

formulář, kde mohou zájemkyně masáž u Tebe poptat.

 

  

Objeví se také na Tvé hlavní stránce, vedle anotace k masážím. 

o nabídce, o tvé osobní zkušenosti, …  

Tento text se objeví na Tvých stránkách po kliknutí na odkaz „Masáže“ v Menu nahoře. Dole bude 

formulář, kde mohou zájemkyně masáž u Tebe poptat. Poptávka přijde k Tobě na e-

Menu nahoře. Dole bude kontaktní 

mail. 

 



IX. Závěr 

A toto je vše, můžeš se odhlásit… 

Pokud budeš mít nějaké podněty pro vylepšení návodu nebo jeho doplnění, napiš na 

Též při nápadech na vylepšení stránek

Přejeme Ti hodně štěstí! 

Tým Sugama 

Pokud budeš mít nějaké podněty pro vylepšení návodu nebo jeho doplnění, napiš na 

í stránek neváhej napsat. 

 

Pokud budeš mít nějaké podněty pro vylepšení návodu nebo jeho doplnění, napiš na info@sugama.cz. 


