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Poèítaèové kurzy pro seniory

1. Nebojte se poèítaèe, 

      na vìku nezáleží.

n Nauèíte se poèítaè ovládat, 
vytváøet a ukládat svá data, 
spouštìt programy.

Základy práce s poèítaèem

n E-maily, Diskusní fóra, ICQ 
- všechny tyto služby jsou na 
internetu zdarma.

n Nauèíte se komunikovat 
pomocí poèítaèe a mùžete 
být v kontaktu se svými 
blízkými každý den! 

n Oproti klasickému dopisu 
nemusíte u e-mailu èekat 
nìkolik dní, až jej pošta 
doruèí a nemusíte ani platit 
drahé poštovné. Váš 
elektronický „dopis“ je 
adresátovi doruèen do 
„schránky“ okamžitì a zcela 
zdarma.

n Prostøednictvím diskusních 
fór se mùžete seznámit s 
lidmi, kteøí mají podobné 
zájmy jako Vy, jsou stejného 
vìku a ze stejného regionu. 
Mùžete pak plánovat 
spoleèné akce, výlety apod. 
Najdete si nové pøátele a 
už nikdy nebudete osamìlí.

n Pro každý kurz vytvoøíme 
speciální diskusní fórum - 
úèastníci tak mohou být v 
kontaktu i v dobì mimo 
výuku.

Komunikace po internetu

3. Bavte se se svými 

      blízkými,
      najdìte si nové pøátele.

Práce s internetem

n Nejnovìjší zprávy ze svìta, z 
domova, ze sportu i z kultury, 
pøedpovìï poèasí, jízdní 
øády vlakù i autobusù, to vše a 
mnoho dalšího naleznete na 
internetu zdarma. Už nebudete 
muset utrácet za noviny.

n Na internetu nakoupíte výraznì 
levnìji, a nemusíte pøitom vyjít 
z bytu - objednáte si zboží, a to 
Vám je doruèeno poštou až ke 
dveøím Vašeho domu.

2. Nauèíme Vás pracovat 

      s internetem.

n Skype

n Víte, že telefonovat 
„po internetu“ lze 
zcela zdarma? 
Mùžete si tak povídat 
se svými blízkými, jak 
dlouho budete chtít a 
nebude Vás to stát ani 
korunu. 

n Potøebujete jen 
poèítaè s pøipojením k 
internetu. S nákupem 
PC Vám rádi 
pomùžeme.

Internetová telefonie

4. Telefonujte

      zadarmo.

?
Cítíte se osamìlí?

Nemáte si s kým popovídat?

Nevíte si rady v dnešní 
pøetechnizované dobì? !

Seznámíte se a potkáte nové 

pøátele.

Získáte nové vìdomosti a 
dovednosti, kterými ohromíte 

své blízké.

CD s potøebnými programy 
dostanete 
ZDARMA 

V pøípadì zájmu
zajistíme pro klienty
i poèítaèe za výhodnou
cenu - bazarové PC již od nìkolika tisíc.

CD
s programy 

obdržíte 

ZDARMA

CD s programy 
obdržíte 
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