
1/ nemůžu najít nastavení viditelnosti na webu, to co bylo vždycánko tadyhle napravo nahoře - člověk si 
mohl vybrat, jestli bude příspěvek zveřejněn nebo bude jen soukromý, kdy se zobrazí na webu... JO AHA! 
Musí se klepnout na nápis Dokument, vedle nějž je modře podtržený nápis Blok. Po tomto úkonu se objeví 
vše, co mi scházelo. Ale jak začnu psát text příspěvku, přepne se to zase zpátky na ten Blok.

2/ jdu zkusit vložit obrázek a nastavit jeho obtékání. Schválně, protože když spustili toho Gutenberga, tak 
to byla katastrofa, obrázky neobtékaly a šly umístit jen nahoru vedle začátku
textu... Málem jsem zešílel, tři obrázky jsem vkládal dva dny, než jsem sehnal
informace, kterak se přepnout zpátky na klasický editor. Myslím, že to byl
blok odstavec, nebo tak něco, musel bych to hledat.

vkládám text znova, abych zaplnil okolí kolem vložených obrázků: jdu
zkusit vložit obrázek a nastavit jeho obtékání. Schválně, protože když

spustili toho Gutenberga, tak to byla
katastrofa, obrázky neobtékaly a šly umístit
jen nahoru vedle začátku textu... Málem jsem
zešílel, tři obrázky jsem vkládal dva dny, než
jsem sehnal informace, kterak se přepnout
zpátky na klasický editor. Myslím, že to byl
blok odstavec, nebo tak něco, musel bych to
hledat... !!!!

Chyba lávky! při kopírování textu mezi obrázky se mi to zkopírovalo i s 
obrázky a mám to tady pěkně vyzdobené, vypadá to jako ozvěna v 
grafické podobě. A ještě jednou:

jdu zkusit vložit obrázek a nastavit jeho obtékání. Schválně, protože když 
spustili toho Gutenberga, tak to byla
katastrofa, obrázky neobtékaly a šly umístit
jen nahoru vedle začátku textu... Málem
jsem zešílel, tři obrázky jsem vkládal dva
dny, než jsem sehnal informace, kterak se
přepnout zpátky na klasický editor. Myslím,
že to byl blok odstavec, nebo tak něco, musel
bych to hledat. Tak to je teda paráda, něco nám tady ujelo 
a nebo jsem blb, který neumí vykopírovat text. Ale zkoušel
jsem to s největší pečlivostí hned třikrát za sebou, abych 
se ubezpečil, že to fakt dělám dobře: Myší označím text, 
který budu chtít zkopírovat do schránky, tento se mi 
"zamodří". A pak jej vložím jako pokračování textu... 
Obrázky a ani jejich obrys se "nezamodřil, ale zkopírovaly 
se taky... Ještě zajímavost: V editoru se ty obrázky 
nezabarvují, takže nikdo neví, co najde ve schránce a co z 
ní potom vlastně vyklepe. Když jsem si pak přes povel 
Zobrazit příspěvek ten příspěvek zobrazil, tak tam při 
označování textu, ať děláte, co děláte, se ty obrázky fakt 
označí, takže je jasné, co se vám v té schránce ocitne. Že to
tenhle modrý text ale pěkně obtekl, neníliž pravda, paní 
radová?

Herr Gutenberg, irgendwie stottert es Sie wieder!
A jéžišmarjá, co je zase tohle??? Vidíte to? 
Neumím moc německy, tak jsem v Google 
překladači přeložil větu Pane Gutenbergu, nějak 
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vám to zase koktá!, vykopíroval ji z toho překladače a vložil do pokračování textu. Jen teď 
neumím srovnat velikost písma s tím původně začatým.

Tak další zkouška: klikám na "Vložit jako text": Herr Gutenberg, irgendwie stottert es Sie wieder! Jo, teď se
to povedlo.

Tak to je tedy záhul. A já myslel, že když celkem intenzivně pracuju jako obyčejný uživatel neznalý HTML a 
jánevímčehoještě s WordPressem, že už to tady umím. A prdlačky, můžu začít znova s učením.

3/ zjištěno při obsluze: Pokud si kliknu na pravé tlačítko myši a označím "Vybrat vše", tak se to tedy jako 
vybralo. Ale ve chvíli, kdy jsem myší chytil "šuple" na posun textu nahoru / dolů, se mi to označení zase 
zrušilo... To se mi stávalo na starých Win XPéčkách, když jim nestíhala grafická karta. Tak jsem zase deset 
let zpátky, mládnu.

Nervy mám jen jedny. A nakonec přidám moje oblíbené péesko: 

P.S.: Otec si jednou koupil cirkulárku, aby si nemusel při řezání paliva půjčovat od souseda, který byl škrt a
nerad ji půjčoval, i když mu otec poctivě platil za půjčení - dostal pokaždé, kolik si řekl. Při prvním spuštění
tenkrát nelevného nového stroje vylítl celý hnací hřídel i s řezacím kotoučem a málem jsem byl sirotek. 
Socialisticky uvědomělý montážní dělník, který se podílel na výrobě stroje (bez něj by to docela určitě 
nešlo), si byl vědom toho, že socialistické zásobování nedostatkovými šrouby je v přechodné pětiletkové 
krizi a tak to tam jen tak "heftnul", aby to mohlo jít do světa porážet kapitalismus. Místo dvanácti šroubů 
tam dal jen dva a ty to neudržely. Tahle vzpomínka mi vytanula jako na potvoru zrovna dneska, když jsem 
zkoušel ten Klasický blok na blokovém editoru. 

Tak maucta, já přijdu nakouknout zase za půl roku, třeba už to ten Getenberg zvládne a já budu mít dobrý 
pocit z toho, že umím psát svůj blog sám a bez cizí pomoci a pokusů, jak tuhle příšeru oblafnout. Fakt by mi
stačilo, kdyby se starý dobrý klasický editor stal jedním z bloků blokového editoru, ale musel by umět 
všechno, co umí ten starý nedokonalý a neblokový. 


