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ČÁST 1 - SOCIÁLNÍ SÍTĚ



CO BUDETE POTŘEBOVAT?

ZELENÍ

Canva
šablony



01: APLIKACE

ZELENÍ

Zaregistrujte se na webu https://www.canva.com a rozhodněte se, zda
chcete používat bezplatnou verzi nebo (doporučeno) si předplatit aplikaci
za nějakých cca. 300 Kč na měsíc, což do konce kampaně dělá něco kolem
1500 korun. Placená verze spoustu věcí (ořez fotografií, změna velikosti,
fotobanka) udělá za vás, ale šablony lze používat i bez ní. Zároveň si
stáhněte aplikaci na mobil i na počítač, fungují o poznání lépe než verze v
prohlížeči.

https://www.canva.com/


02: TVORBA PROFILOVÉHO OBRÁZKU

ZELENÍ

Varianta 1:
Pokud kandidujete ve městě
s kratším jménem, použijte
tuto šablonu, slovo "město"
nahraďte jménem vašeho
města a klikněte na "sdílet"
a pak "stáhnout"

Varianta 2:
Pokud kandidujete ve městě 
s delším jménem, použijte tuto
šablonu, slovo "město s dlouhým
názvem" nahraďte jménem
vašeho města a klikněte 
na "sdílet" a pak "stáhnout"

NASTAVTE SI TENTO NOVÝ OBRÁZEK JAKO PROFILOVOU FOTKU NA SVÝCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

https://www.canva.com/design/DAE_dtTuJSc/6DTPX-tLLggowHHotWTKMw/view?utm_content=DAE_dtTuJSc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE_dh18PeY/U3d_2FE7DvwBS94QKcs35Q/view?utm_content=DAE_dh18PeY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview


03: TVORBA JEDNODUCHÉHO PROHLÁŠENÍ

ZELENÍ

V šabloně, kterou naleznete zde, nejdříve změníte slova "město vesnice" na název
vaší obce, pak můžete to textového pole "nadpis podnadpis" napsat krátký výrok.
Rámeček úplně nahoře slouží k definování, čeho se příspěvek týká. Růžový rámeček
dole můžete buď smazat, nebo do něj napsat nějaký dovětek. Svou požadovanou
fotografii nahrajte do Canvy přetažením do okna, a do příspěvku jí vložte přetažením
přes původní fotografii, automaticky ji nahradí.

POUŽÍT

ŠABLONU

https://www.canva.com/design/DAE_djZhJjg/xz09AW17RhkFuccTMV6knw/view?utm_content=DAE_djZhJjg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE_djZhJjg/xz09AW17RhkFuccTMV6knw/view?utm_content=DAE_djZhJjg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE_djZhJjg/xz09AW17RhkFuccTMV6knw/view?utm_content=DAE_djZhJjg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview


04: TVORBA JEDNODUCHÉHO CITÁTU

ZELENÍ

V další šabloně můžete publikovat vyjádření některého z kandidátů nebo
podporovatelů. Jako první zase přepíšete název obce, Fotku změníte stejně jako v
minulém případě, pokud je váš požadovaný text příliš dlouhý můžete zmenšit
velikost písma v nastavení písma (na počitači v liště nahoře, na mobilu dole)

POUŽÍT

ŠABLONU

https://www.canva.com/design/DAE_dv1ZXqg/5yyNmwEg-T3rDEgevpiSSw/view?utm_content=DAE_dv1ZXqg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE_dv1ZXqg/5yyNmwEg-T3rDEgevpiSSw/view?utm_content=DAE_dv1ZXqg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE_dv1ZXqg/5yyNmwEg-T3rDEgevpiSSw/view?utm_content=DAE_dv1ZXqg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview


05: FOTKA S TEXTEM

ZELENÍ

Pokud máte důležitý obrázek, můžete jej použít jako pozadí v této šabloně, a text
napsat na něj. Jako první zase přepíšete název obce, pak text a fotku změníte
přetažením z nahraných fotek v Canvě do pravé části pozadí. K dispozici jsou i další
šablony na stejném principu.

POUŽÍT

ŠABLONU

https://www.canva.com/design/DAE-03wkgEo/pGRcMYqO2VIbGE7CJfov5g/view?utm_content=DAE-03wkgEo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE-03wkgEo/pGRcMYqO2VIbGE7CJfov5g/view?utm_content=DAE-03wkgEo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE-0xvRB0A/Co8m99twaruU2KtT95Y64g/view?utm_content=DAE-0xvRB0A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE-03wkgEo/pGRcMYqO2VIbGE7CJfov5g/view?utm_content=DAE-03wkgEo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE-03wkgEo/pGRcMYqO2VIbGE7CJfov5g/view?utm_content=DAE-03wkgEo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview


POZADÍ PŘÍSPĚVKU:

ZELENÍ

Máte na výběr z mnoha různých pozadí, která můžete libovolně střídat. Je dobré
používat je s ohledem na pozitivní nebo negativní náboj příspěvku. Pokud mluvíme o
svých ambicích pro rozvoj obce nebo zelených kandidátech, použijeme světlejší
pozadí. Pokud mluvíme o nějaké hrozbě nebo tragédii, použijeme tmavší pozadí.

POZITIVNÍ NEGATIVNÍ

VŠECHNA

POZADÍ

https://drive.google.com/drive/folders/1hV0j3BniuVVLT7Z7-2yAozO3JriZXOHI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hV0j3BniuVVLT7Z7-2yAozO3JriZXOHI?usp=sharing


KLIKNĚTE NA ŠABLONU A DEJTE SE DO TOHO!

ZELENÍ

Prohlášení 3 řádky 
s fotkou 

Citát 
a rámeček

Menší 
a větší

Kandidují
za nás:

Podporují
nás

5 řádků 
s fotkou

Citát
na výšku

2 řádky 
s fotkou

Anketa
světlá

Anketa
tmavá

Tragédie Srovnání
v čase 

Pozvánka
na událost

https://www.canva.com/design/DAE_dv1ZXqg/5yyNmwEg-T3rDEgevpiSSw/view?utm_content=DAE_dv1ZXqg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE-0xvRB0A/Co8m99twaruU2KtT95Y64g/view?utm_content=DAE-0xvRB0A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE-03wkgEo/pGRcMYqO2VIbGE7CJfov5g/view?utm_content=DAE-03wkgEo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE-0xe3CDw/G76bhA_3QVSVrQ2-nrEcKA/view?utm_content=DAE-0xe3CDw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE-0wiCjes/qNudDT8JwuW5TWJMPklhLQ/view?utm_content=DAE-0wiCjes&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE9tgStm80/ndr5EiwkBmLS47FMeJYg8g/view?utm_content=DAE9tgStm80&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE-0zwhmYU/gLGAEL73gTpighUM-r7g9w/view?utm_content=DAE-0zwhmYU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE-0QzxjK4/l3y7VsfVK7gjQMcrbdjt6Q/view?utm_content=DAE-0QzxjK4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE-bpNRp84/bX4A5cbTj2ICf2T2wmKHZQ/view?utm_content=DAE-bpNRp84&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE_ifZRtD0/NIHwY-Pxea7ol-JblOZVzw/view?utm_content=DAE_ifZRtD0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE_eNxtMuU/vtB2_tu1SjRAhHvNP0lfnw/view?utm_content=DAE_eNxtMuU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE_eGshlnQ/ETt0Mq4cTRtvhdGQSeuJsQ/view?utm_content=DAE_eGshlnQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE-WeJT1qI/95SWRDZWKuQip7-XbM-mPA/view?utm_content=DAE-WeJT1qI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview
https://www.canva.com/design/DAE_djZhJjg/xz09AW17RhkFuccTMV6knw/view?utm_content=DAE_djZhJjg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

