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A) „Přehled“
Zde naleznete statistiky posledního odeslaného Newsletteru a aktivitu různých 
odběratelů. Tato část má pouze informativní charakter.
Panelu „Go Pro!“ nevěnujte žádnou pozornost. Jak už název napovídá, opět se jedná o 
upozornění na skutečnost, že SendPress má i prémiové, placené funkce.

2



B) „Emaily“
Tady najdete více záložek, pokusím se Vám trochu přiblížit jejich funkce.

B1) „Newsletters“
Zde si můžete vytvářet různé Emaily. Sice jsem ještě nepřišel na to jaký je limit, ale 
pro moje pracovní potřeby zatím stačí.

No, asi nám je všem jasné, jaká je funkce toho tlačítka. Spíš nás zajímá to co se stane 
po kliknutí na něj. SendPress vám nyní nabízí dvě možnosti:

„1.0 Template“ a „Original Template“
To co si vyberete už záleží spíš na tom, jak ochotní jste si vyhrát se vzhledem emailu, 
nebo na možnostech vašeho webu. Já ku příkladu používám na naše aktuality „Original 
Template“ a dle potřeby Newsletteru „1.0 Template“. V „Original Template“ nemáte 
možnost nahrát obrázek do patičky, ovšem má kompaktnější zobrazení v případě, že 
vkládáte příspěvek s tabulkou (je možné, že v době publikace už problém s 
kompaktností zobrazení bude minulostí, SP se docela často aktualizuje a vývojáři 
intenzivně pracují na odstraňování chyb). Do prvního okénka si napište název emailu.
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Možnost 1) „1.0 Template“

Nyní na nás kouká velké bílé okno, na první pohled to samé jako když vytváříme 
normální příspěvek na web. Jenže tady přebývá jedna ikona:

„SendPress“

To je asi ta nejzásadnější věc v SendPressu (dobře to kecám, jsou tam důležitější, ale 
pro začátek). Po kliknutí vyjede paletka s nabídkou:
- Search post, tady vyhledáme název příspěvku, který chceme vložit do emailu.
- Header HTML, velikost nadpisu. Na výběr by mělo být 6 možností (H1-H6)
- Header Link, první možnost aktivuje přímí hypertextový odkaz v nadpisu příspěvku, 
zatím co druhá jej deaktivuje.
- Post Content, první možnost nám vloží pouze výtažek z obsahu příspěvku zatím co 
druhá možnost vloží příspěvek celý, včetně obrázků a hypertextových odkazů.

Nyní příspěvek vložíme .

Takto můžeme pokračovat, dokud nevložíme všechny příspěvky které chceme a 
klikneme na tlačítko „Aktualizovat“.
V dolním okýnku můžeme ještě zkusit poslat testovaní email .
Za předpokladu, že máme nastavené šablony, (krok B2) můžeme email odeslat

Jestli ne, tak  a .
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Možnost 2) „Original Template“

Tak, tady si můžete šablonu upravovat „za běhu“.

Nastavení barvy na pozadí emailu (to bez textu).

Používá se tu klasická tabulka barev. Více o tabulce barev prozradí wiki.

Barva na pozadí emailu.

Barva textu na pozadí emailu.

Barva hypertextových odkazů na pozadí emailu.

Hlavička emailu.

Barva pozadí v hlavičce.

Barva textu v hlavičce.

Obsah emailu.

Opět barva pozadí.

Barva rámečku. Netuším kterého. Buď mi nefunguje a nebo nevím.

Barva souvislého textu.

Barva hypertextových odkazů v obsahu.

Takže máme nastavené barvy a vpravo vidíme skoro konečný výsledek.
Přímo ve vzhledu emailu, můžeme nastavit hlavičku.

Hlavička může obsahovat buď obrázek, nebo nějaký text. 
Klikneme na „Image“ a vložíme odkaz obrázku, nebo obrázek přímo nahrajeme. Máme 
tu dvě poznámky: První říká že max. šířka obrázku by měla být 600 pixelů, nebo méně. 
Druhá nám doporučuje výšku 200 pixelů, ale jen doporučuje, není to podmínkou.

Přidávání příspěvků je stejné jako u „Tempate 1.0“. Dole pod připravovaným 
emailem si opět můžete zkusit poslat testovací email. Tato šablona se dá nastavit i 
trvale. Tady totiž nastavujete pouze aktuální email. Trvalé nastavení najdete v F7).
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B2) „Templates“

Dostáváme se k další části. Tvorba šablon.

V základu máme nainstalované dvě: „System Starter“ a „Responsive Starter“.

Pokud ne, použijeme .

Šablony můžeme editovat, nebo klonovat. Nyní nám stačí jedna šablona, takže 

pokračujeme jen .

Nyní máme .

Po roz-kliknutí, nám vyjede paletka s možností barev. Používá se tu klasická tabulka
barev. Více o tabulce barev prozradí wiki.

Jako první je , zde se edituje hlavička stránky.

Můžete sem vložit například tento shortcode (zkratku):
{sp-browser-link-html} – ten Vám vygeneruje přímí odkaz na webovou stránku s 
emailem. Dělá se to proto, že někdy se email nezobrazí správně. Díky tomuto odkazu si
ho může uživatel přečíst na webové stránce ve správném zobrazení.

Barva na pozadí emailu (to bez textu).

Barva textu na pozadí emailu.

Barva hypertextových odkazů na pozadí emailu.
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zde se edituje patička stránky.

Já sem dávám tyto shortcody:
{canspam} – vaše razítko, podpis (více v F7).

{sp-social-links} – toto Vám zobrazí ikonky se sociálními sítěmi (více v B4).

Za další by se nám hodilo odhlašování odběrů. Za předpokladu, že Vám nevadí 
skutečnost, že text hypertextového odkazu bude v angličtině, vložte:
{sp-unsubscribe-link-html}
Pokud chcete mít text tlačítka v češtině, tak následující krok uděláme v odlišném 
okně.
Nejdříve si musíme v našem WordPressu (dále jen WP) vytvořit stránku.
Na stránku vložíme tento shortcode:
[sp-unsubscribe-form placeholder='Váš email' btntxt='Zrušit odběr' ].
Ten vytváří okénko pro možnost odhlášení odběrů.
Získáme URL vytvořené stránky a přejdeme zpět k naší otevřené patičce v šabloně.
Napíšeme třeba „Odhlaste se zde“ a k této vetě přiřadíme URL právě vytvořené 
stránky, pro zrušení odběru (předpokládám, že máte alespoň základy editování a 
formátování textu ve WP).

zde můžeme nahrát hlavičku emailu, obrázek či

nějaký Váš  libovolný text. POZOR! Toto není ta samá hlavička, kterou jsme tu už 
jednou měli. SP má v emailech možnost dvou hlaviček.

Barva pozadí v hlavičce.

Barva textu v v hlavičce.

 Doslova přeloženo „zahrnuje výplň“. Dáte SP najevo že jste do 
hlavičky nahráli nějakou výplň.

Barva pozadí v obsahu emailu.

Barva textu v obsahu emailu.

Barva hypertextových odkazů v obsahu emailu.
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Úplně to samé jako u paletky „Content Header“ akorát s tím rozdílem, že zde místo
hlavičky, upravujete patičku.

B3) „Custom Templates“
Tato část je pro placenou verzi SP.

B4) „Social Icons“
Můžeme si nastavit ikonky s odkazem na sociální sítě (facebook, twitter, google+ 
aj... ). Teda za předpokladu, že nějakou sociální síť máte. Najděte ikonku požadované
sociální sítě a zadejte příslušné URL (je tu i email, tam stačí napsat Váš email).

a máme hotovo.
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C) „Reporty“

C1) „Newsletters“
Tady se ukládají již vytvořené a odeslané emaily, včetně jejich statistik. Kolik 
odběratelů email otevřelo a kolik z nic přes něj přešlo k Vám na web.

C2) „Tests“
Zde naleznete statistiky testovacích emailů.
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D) „Odběratelé“
Tady se dají již přihlášení odběratelé spravovat, přidávat do seznamů, nebo nějaké ty 
odběratele ručně přidat ze své vlastní databáze. Jak vytvořit formulář pro 
přihlašování odběratelů viz F5).

D1) „Seznamy“

Tímto vytvoříme seznamy odběratelů.

Jako první seznam pojmenujeme a následně si rozmyslete, jestli chcete váš seznam 
nastavit jako „public“ alias veřejný. K tomuto seznamu se budou moci odběratelé
přihlašovat dle libosti. Dále můžete vytvořit různé seznamy pro různé role na stránce.

A můžeme uložit .

Každý z už vytvořených seznamů má několik možností, jak je spravovat.

Můžeme je upravit. Pokud kliknete na , můžete zde vidět již

přihlášené odběratele k tomuto seznamu a dokonce je sem jednotlivě přidávat pomocí 

tlačítka nebo mazat.

Mazání je stejné jako jakékoli jiné mazání příspěvků z WP (označíme cíle, zvolíme 
příkaz „smazat“ a „provést“).
Pokud máte nějaké své vlastní seznamy na emailu, dají se snadno převést i do SP.
Stačí je vyexportovat. SP podporuje tabulkový formát „.csv“. Tzn, v excelu (nebo 
jiném tabulkovém editoru) dáme „uložit jako“ a vybereme formát „.csv“.
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Znakovou sadu doporučím UTF-8, „Oddělovač pole“, „Oddělovač textu“ a nějaké další 
detailní nastavení, můžete nechat výchozí (tzn. čárka, uvozovky nahoře a zaškrtnutá 
pouze první možnost „Uložit zobrazený obsahbuňky“).

Nyní můžeme zpět k seznamům.

, vyberete soubory a . Dokonáno.

Přidávat odběratele po jednom lze i bez nutnosti seznam otevřít a to pomocí 

Můžeme i vyexportovat .

No, tadle ikonka je vám na dvě věci, pokud neumíte číst a psát v HTML.

Seznamy vytvořené podle rolí se tímto dají synchronizovat.

Tzn. emaily vašich redaktorů, administrátorů, spolupracovníků... se přidají 
automaticky. Když někomu změníte roli, po synchronizaci se odepíše/připíše do 
příslušné složky.

D2) „All Subsscribers“
Najdeme tu všechny vaše odběratele. Každého lze spravovat zvlášť, přiřazovat ho do 
Vámi vytvořených seznamů, upravit jméno, email.
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E) „Fronta“

E1) „Active“
Tady uvidíte aktivní frontu odběratelů. Můžete pozastavit odesílání ,

nebo . Bohužel to „hned“ je trošku relativní. Do hodiny můžete

odeslat jen 100 emailu, v základním nastavení. Takže pokud máte víc odběratelů, 
musíte to každou hodinu posílat znova. Hodí se to pouze v případě, že máte k odeslání 
třeba nějaký krátký seznam a potřebujete ho poslat co nejdříve. Ovšem riskujete, že
email bude vyhodnocen jako SPAM.

E2) „Stuck“

Fronta špatně odeslaných, nebo neodeslaných emailů.

E3) „Send history“

Historie odeslaných emailů.

E4) „Send Errors“

Chybové zprávy z neodeslaných/nepřijatých emailů.
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F) „Nastavení“

F1) „Sending“
Můžeme zde nastavit „Odesílání“. Tudíž klasika, jméno a email který se bude 
zobrazovat doručovateli. Hned vedle je kolonka na testovací email.

„Sending Account Setup“
Můžeme si buď zařídit zvláštní Gmail účet na odesílání, který má omezení na 500 
emailu denně.
Nebo „Send Emails via Vaše webové stránky“. Kolonku „GoDaddy Hosting“ 
nezaškrtávejte, mě totiž nefungovala a nechci zjišťovat co umí. Stačí, že to bez toho 
funguje.

„Advanced Sending Options“
„SendPress Pro Auto Cron“
No, pokud Vám bude stačit limit 1 000 emailů denně a 100 do hodiny, nezapínal bych 
tuto funkci. Ovšem, pokud toužíte odesílat až 3 000 emailů denně a 125 do hodiny, 
můžete zapnout. Ovšem tato funkce shromažďuje data a posílá je bůh ví kam. Máte 
také až 20% slevu na SendPress Pro. Bohužel, já mám s „Auto Cron“ špatné zkušenosti.
Na poprvé, během dvou dnů neodeslal ani jeden email. Musel sem všechny odesílat 
ručně. Tzn. Každou hodinu jich jde odeslat max 125 (pokud je „Auto Corn“ aktivní) a já
jich měl cca 600... takže každou hodinu znova. Možná se to zlepšilo updatem, ale 
bohatě mi stačí 1 000 emailů denně.

„Email Sending Limits“
Emails Per Day – max. počet emailů za 24h.
Emails Per Hour – max. počet emailů do 1h.
Následující kolonka, je určení znakové sady. Pokud neřešíte diakritiku a interpunkci, 
můžete si tam nastavit skoro jakoukoli evropskou znakovou sadu. Jestli chcete využít 
veškeré bohatosti českého jazyka, zvolte UTF-8. Můžete si ověřit funkčnost sady 
tím, že napíšete následující větu do emailu: „příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy“. 
Tadle věta totiž obsahuje veškerou naší diakritiku. Pokud se věta v emailu bude dát 
přečíst, znaková sada je v pořádku.
Encoding, ten bych ponechal na 8bit. Vlastně sem ho ani neměnil, takže netuším co se
stane, pokud ho přenastavíte.

Nezapomeňte vlevo dole ULOŽIT! .
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F2) „Confirmation“
Nastavení potvrzovacího emailu, který přijde odběratelům, když se u vás přihlásí k 
odběru. No, nastavit se toho dá docela dost, ale jediné co vlastně nutně potřebujete, 
je okýnko vpravo dole. Dají se tu použít zkratky, které urychlí práci.
*|SP:CONFIRMLINK|* příkaz pro vygenerování linku(URL adresy) pro potvrzení 
odběru. Tudíž důležitá věc.
*|SITE:TITLE|* doplní celý název vašeho webu, šikovné, pokud si ho nepamatujete.
*|EMAIL|* zobrazí e-mail, na který má proběhnout přihlášení odběru.

Příklad toho co napsat:

Předmět: Potvrzení příjímání informací z webu *|SITE:TITLE|*

Body (tělo):

Dobrý den,

jsme připraveni Vám posílat e-maily s informacemi z našeho webu *|SITE:TITLE|*, ale
nejprve musíte potvrdit, že je to, co opravdu chcete.

Chcete-li dostávat informace z webu *|SITE:TITLE|*, vše, co musíte udělat, je 
kliknout na odkaz níže. Díky!

———————————————————–
Potvrdíte kliknutím na odkaz níže:

*|SP:CONFIRMLINK|*

Klikněte na výše uvedený odkaz a dejte nám svolení, abychom Vám mohli posílat 
informace.
V případě, že nemůžete na výše uvedený odkaz kliknout, zkopírujte prosím URL adresu
a zadejte ji do svého prohlížeče.

———————————————————–
V případě, že jste o newsletter nežádali Vy, jednoduše tuto zprávu ignorujte.  
Krásný den přeje

Sice je ten text zdánlivě nedokončený, ale nenechte se zmýlit, máme CAN-SPAM.
Neboli razítko ve spodku emailu. Jeho obsah se nastavuje na F7). Na závěr si můžete 
ještě vybrat šablonu (Select your template) která bude u emailu použitá. Doporučuji
také zaškrtnout „Yes“ u „Send Double Opt-in Email“.
Opět nezapomeňte ULOŽIT! Tentokráte vpravo nahoře .
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F3) „Povolení“
No tak asi bude jasné, co se tu dá nastavit.  Ale pro jistotu. 
Můžete tu přidělovat určitá práva vašim uživatelům na Wordpressu, podle jejich rolí. 
Je to v češtině, takže určitě nebude těžké se zorientovat.

F4) „Notifications“
Informační email, pro administrátory.
Můžete posílat informace o odběratelích. Buď na jeden konkrétní email, nebo všem 
adminům na vašem WP. Nastavit lze i jak často chcete informaci dostávat:
Okamžitě (instant), Denně (Daily), Weekly (týdně), Monthly (měsíčně).

Další paletka je na HipChat. No abych se přiznal, já to pořád nepoužil, ale 
pravděpodobně, to je nějaká internetová aplikace pro chatování (psaní si na internetu),
nebo sociální síť. Je u toho i návod, kde najít zníněný „API key“.

F5) „Forms“
Tady se dá nastavit formulář pro přihlašování odběratelů.

První kolonka je na název vaší „Forms“. Takže třeba „Přihlášení k odběru“
Za další zvolíte „Singup“
Dále už je většina v češtině, takže by jste neměli mít sebevětší problém, nastavit 
podle sebe. 
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Jediné s čím by mohl být problém je:

„Lists Label: multiple lists only“ todle zobrazuje nadpis u rozesílacích seznamů (tedy, 
pouze v případě, že bude mít odběratel z čeho vybírat. Když budete mít pouze jeden,
tak se automaticky přihlásí pouze k jednomu), ke kterým se může odběratel přihlásit.

„Display labels inside“ zobrazování názvů kolonek uvnitř, já to nepoužívám.

„Thank You Page“, přesměrování na děkovaní stránku. To použijete jen v případě, že
máte zakázaný AJAX formulář (najdete v F6).

„Select List by Deaful“ Další zaškrtneme v případě, že chceme, aby se odběratel
přihlásil ke všem viditelným seznamům, pokud si nevybere jinak.

„Check off the lists you would like users to subscribe to“
Tady budete mít vidět všechny vaše veřejné seznamy, které jste si vytvořili.

Můžeme  vpravo nahoře.

Pokud budeme chtít tento formulář zveřejnit na webu, použije jeho shortcode.
Ten najdete buď přímo při editaci „Form“ vpravo nahoře, ve tvaru
„[sp-form formid=xxxx]“. Nebo v jeho popisu, jako třetí v pořadí. „Forms“ se dají i

dodatečně .
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F6) „Rozšířené“
Jako první upoutá pozornost tlačítko „Data Fix Options“. Tak, to sem použil hned 
několikrát. Jednoduše řečeno, je to přeinstalace SP do továrního nastavení. Pokud ho
použijeme, nabídne dvě možnosti:

, vyresetuje veškeré šablony.

, vyresetuej veškeré nastavení.

Takže pokud Vám SP běží, podle vašich představ, nedoporučuji používat.
Dále můžete nastavit používání Javascriptu apod. Pokud nevíte jak a k čemu se Js, 
AJAX, CSS používá, prostě to nepoužívejte. Tedy pouze v případě, že nebudete mít 
problém se zobrazováním emailu. Ale k tomu se váže ještě něco, takže návod na opravu
najdete na konci. V následujícím okýnku, pokud si to přejeme, můžeme zaškrtnout 
používání „zkratek“ (shortcode) přímo ve Widgetech. Další už jsou takové detaily, 
které si musíte rozhodnou sami, jestli je chcete. Já sem tu stejně nechal původní 
nastavení.

F7) „Styles“

Tak, tady se upravuje vzhled emailu. Je to úplně to samé jako v B2).
Jediné co je tu nové, je okénko „CAN-SPAM“.
Toto je pro Vás povinné pole, jen v případě, že podléháte zákonům Spojených států 
amerických. Já osobně, to používám jako podpis. Vlastně, přesně k tomu to i
slouží. Jméno/název organizace, adresa a kontakt... však to znáte.

Opět nezapomeňte ULOŽIT! , vpravo nahoře.
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G) „Nápověda“
Tady najdeme nápovědu (nečekaně), rozdělenou do několika oken.

Contact Us
Tu je odkaz na podporu, která je ovšem pouze v angličtině a další odkaz, který Vás 
zavede na fórum. Samozřejmě je zde, je připomenuta možnost prémiových výhod.

„UPOZORNĚNÍ! Následuje šílené množství jednolitého textu, popisu zkratek a já 
nevim čeho všeho ještě, takže se v tom vyznat.“

Shortcode Cheat Sheet
Něco jako zkratky. Aby jste nemuseli v SP složitě vypisovat, třeba posledních deset 
příspěvků na stránce, můžete použít zkratky v paletce „Get Recen Posts“.
Pokud chcete vypsat právě deset posledních příspěvků,
můžete použít příkaz: posts='10'
Řazení příspěvků zprava/zleva, příkaz: imgalign='right'/imgalign='left'
Velikost náhledového obrázku (30%), příkaz: gcolwidth='30%'
Velikost textu v náhledu příspěvků (60%), příkaz: textcolwidth='60%'
Vybírat jenom příspěvky z určitých kategorií/rubrik., příkaz: cat='41'
Tento konkrétní příkaz se řídí ID-čky. ID kategorií najdete ku příkladu v jejich URL. 
Např.:
http://www.icmcb.cz/wp-admin/edit-tags.php?
action=edit&taxonomy=category&tag_ID=41&post_type=post.
Tady vidíte, že ID=41.
Nebo ješte podle jména kategorie, např.: category_name='Newsletter'
No s tímto si budete muset vystačit, nebo si podrobnosti dohledat na někde fóru.
Mě totiž některé shortcody nefungují, tak jak mají. Třeba: readmoretext='Číst Více'.
Tento příkaz má měnit klasické „Read More“, na konci zkrácených příspěvků.
Příklad úplného shortcodu:
[sp-recent-posts cat=31 posts='6' imgalign='left' alternate='true' 
imgcolwidth='20%' textcolwidth='80%' stylereadmore='' styletitle='' 
featuredimg='thumbnail' cat='41' readmoretext='Číst Více']

Singup
Pokud si rádi hrajete, tak tadle zkratka slouží k přihlašování odběratelů. Ovšem SP má
efektivnější způsob jak nastavit formulář pro odběratele. Vysvětlím tedy jen základ. 
firstname_label='Jméno'
lastname_label='Příjmení'
email_label='Váš e-mail pro odebírání novinek'
list_label='Možnosti odběru' - nebo zvolení seznamu do kterého se chce odběratel 
zapsat
display_firstname='false/true' - požadovat Jméno ne/ano
display_lastname='false/true' - požadovat Příjmení ne/ano
listids='' - ID seznamu odběratelů
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label_display='false/true' - zobrazovat popisky uvnitř kolonek ne/ano
label_width='100' - šířka rámečku
thank_you='Děkujeme za Váš odběr!' - Poděkování za odběr
button_text='Potvrdit' - text na tlačítku, potvrzující odběr
no_list_error='-- ŽÁDNÝ SEZNAM NEBYL VYBRÁN ––' - chybová zpráva, pokud 
odběratel nevybere žádný list.
Příklad celého shotcodu:
[sp-signup firstname_label='Jméno' lastname_label='Příjmení' email_label='Váš e-
mail pro odebírání novinek' list_label='Možnosti odběru' listids='' 
redirect_page='false' lists_checked='1' display_firstname='false' 
display_lastname='false' label_display='false' desc='' label_width='100' 
thank_you='Děkujeme za odběr!' button_text='Potvrdit' no_list_error='-- ŽÁDNÝ 
SEZNAM NEBYL VYBRÁN ––' postnotification='' pnlistid='0' ]

A se zbytkem Vám už neporadím, protože je to všechno co vím.

Unsubscrible Form
Slouží pro odhlášení odběratelů SP. Tady se na to trošku podíváme:
placeholder='email' - text zobrazený v okýnku, do kterého odběratel zadá svůj email.
btntxt='Odhlásit' - text na tlačítku, které potvrzuje zrušení odběru.
Příklad celého shortcodu
[sp-unsubscribe-form placeholder='Váš email' btntxt='Zrušit odběr' ]

Debug Information
No, doslovný překlad by mohl být něco jako „ladící informace“. Asi Vám nebudu 
podrobně vysvětlovat, co jednotlivé věci znamenají. Jen tak pro info, většinou se tyto 
ladící informace připojují ke zprávě pro podporu (ne sociální). To, aby podpora věděla, 
jakou máte konfiguraci apod. Víc by po vás (krom popsání vašeho problému) podpora 
chtít neměla.

H) „Pro“
Placená část SendPressu, kterou pravděpodobně nevyužijete. Pokud byste, ale chtěli a
měli dostatečné finanční prostředky... bránit Vám v jeho koupi nebudu. Přeci jenom 
placená verze má více možností, je více stabilní, lepší podpora... však to určitě znáte. 
Když někomu dáte peníze, hned je vstřícnější. Tak to funguje i u SP.

No a to je vše, co by jste měli potřebovat. Teda krom jedné maličkosti. Pokud nebudou
fungovat odkazy v emailu (když na něj kliknete, tak Vás odkáže na Vaší domovskou 
stránku s hláškou „Požadovaná stránka nebyla nalezena“). Vyřeší se to následovným 
způsobem. Ovšem za cenu toho, že do další aktualizace SP nejspíš nebudou fungovat 
některé jiné funkce. I když to není pravidlem, většinou to tak u mě bylo.

21



V administraci WP přejděte na: Nastaví  Trvalé odkazy  překliknete na libovolný → →
formát  uložit  pokud chcete, přepnete zpět na své původní nastavení  uložit (jde→ → →
prakticky jen o to, aby proběhla aktualizace v této části nastavení).
Pokud problém i nadále přetrvává:
SendPress  Nastavení  Rozšířené  Zde zaškrtnete: „Zakázat front-end CSS“ a → → →
„Zakázat front-end CSS“  uložit. Před updatem SP, můžete opět povolit.→
Nyní by mělo jít všem, tak jak má.

Děkuji za pozornost a doufám že Vám to bylo k něčemu užitečné.

S pozdravem.
Martin Rychtařík
Pracovník ICM České Budějovice
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