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Klikněte pro lepší zobrazení

• najděte příběh v každém záběru – newsletter HopeTV •

Vážení členové církve, milí přátelé. V této době, kdy je nařízením vlády omezen pohyb a
shromažďování osob, vám přinášíme několik informací a tipů, jak vám moderní komunikační
technologie mohou pomoci udržet vzájemný kontakt a obohatit váš duchovní život. Cílem
tohoto přehledu je inspirovat vás k hledání nových cest, jak můžete oslovit a udržet kontakt
jak s členy vašich církevních sborů, tak i s lidmi ve vašem okolí, kteří nejsou součástí naší
církevní rodiny.

Mobilní operátor, který pro naši církev zajišťuje mobilní služby, umožňuje na vašich
mobilních telefonech uskutečňovat tzv. konferenční hovory - hromadné hovory až 6
účastníků najednou. Přehledný návod, jak uskutečnit konferenční hovor v síti O2, naleznete
ZDE nebo po kliknutí na obrázek. Zákazníci jiných operátorů mohou nalézt informace v
příslušných zákaznických sekcích či na infolince.

WhatsApp - aplikace pro mobilní zařízení, která slouží k volání, videohovorům a přenosu
datových souborů, je velmi nenáročná na obsluhu a umožňuje vytvářet skupiny osob, se
kterými pak můžete komunikovat různými způsoby: rozesílat fotografie a dokumenty
uložené ve vašem zařízení, textové a zvukové zprávy, odkazy na videa, apod. WhatsApp se
osvědčil již v zahraničí v evangelizační práci, kde je využíván například k rozesílání nahraných
audiovzkazů - modliteb, duchovních zamyšlení a úryvků kázání. Návod na vytvoření
WhatsApp skupiny můžete stáhnout ZDE, návod na uskutečnění WhatsApp videohovoru
můžete stáhnout ZDE a návod na vytvoření WhatsApp zvukové zprávy můžete stáhnout
ZDE. Pokud to váš webový prohlížeč umožňuje, stahování začne automaticky.

S pomocí oblíbeného programu Skype lze uspořádat nejen klasický audiohovor či
videohovor, ale i skupinový videochat - videohovor pro až 50 účastníků nebo videoseminář s
jedním řečníkem a skupinou diváků. Ten mohou sledovat dokonce i lidé, kteří nemají Skype
nainstalovaný. Možnosti Skypu pro skupinovou pracovní komunikaci jsou opravdu velké.
Postup uskutečnění videochatu a videosemináře s pomocí Skype můžete
stáhnout ZDE. Pokud to váš webový prohlížeč umožňuje, stahování začne automaticky. A
další informace se dozvíte po kliknutí na obrázek.

Chcete si zdarma pronajmout virtuální webovou kancelář? Není nic jednoduššího! S aplikací
Whereby se můžete v její neplacené verzi spojit se třemi svými spolupracovníky a
komunikovat spolu přes internet. Založíte si online videokonferenci, kolegům rozešlete
odkaz, kde vás na internetu najdou a můžete se vidět a slyšet v reálném čase, každý ze
svého domova. Virtuální kancelář vám zůstane i po odhlášení, takže vašim
spolupracovníkům stačí jen jeden odkaz na neomezenou dobu. Další informace se dozvíte
po kliknutí na obrázek.

Uživatelé sociální sítě Facebook mohou využít její funkci Živé vysílání. Ta umožňuje naživo
vysílat obraz a zvuk snímaný buď přímo mobilním telefonem nebo počítačem vybaveným
webkamerou a mikrofonem. Kazatelé tak mohou sami vysílat improvizované vzkazy
a zamyšlení členům svých sborů. Diváci mohou na vysílání reagovat pomocí komentářů pod
příspěvkem živého vysílání. Facebook je ovšem ideálním nástrojem i pro každodenní
studium úkolů sobotní školy, kdy členové sboru mohou s pomocí komentářů diskutovat s
kazatelem, klást otázky a posílat další studijní materiály. Určete si s členy vašeho sboru
hodinu, kdy bude studium probíhat a využijte k tomu živé vysílání a možnost komentování.
Postup, jak využívat živé vysílání přes Facebook můžete stáhnout ZDE. Pokud to váš webový
prohlížeč umožňuje, stahování začne automaticky.

YouTube také nabízí možnost živého vysílání. Stačí vám k tomu notebook nebo stolní PC
vybavené webkamerou a mikrofonem. Pouze je třeba založit si na YouTube vlastní kanál,
aktivovat v něm funkci živé vysílání a můžete začít. Tuto funkci lze opět využít k vysílání
improvizovaných kázání a poselství. Výhoda tohoto řešení je v tom, že diváci potřebují
pouze počítač, smartphone nebo tablet s připojením na internet a nainstalovaný webový
prohlížeč. Stránky YouTube jsou přístupné komukoliv. Diváci dokonce mohou na vysílání
reagovat pomocí chatu - je velmi vhodné diváky k této možnosti komunikace během vysílání
vybídnout. Postup, jak využívat živé vysílání přes YouTube můžete stáhnout ZDE. Pokud to
váš webový prohlížeč umožňuje, stahování začne automaticky.

Mediální centrum zřídilo ve zkušebním provozu pracoviště pro uskutečnění webového
semináře pro skupinu až 300 diváků. Pracoviště umožňuje pro tuto skupinu vysílat přes
internet videohovor jednoho nebo více řečníků a doplnit ho prezentací běžných
kancelářských souborů (Word, PDF, obrázky, apod.). Je tedy ideální pro potřeby informovat
najednou větší skupinu lidí a v reálném čase používat i prezentaci kancelářských souborů.
Diváci ke sledování potřebují pouze počítač s připojením na internet a nainstalovaný
webový prohlížeč. V případě zájmu se na nás obraťte na tel. čísle 732 116 572. Služba je
určena spíše pro organizační složky naší církve: sdružení, instituce a Č-S unii.

Výroba pořadu Bible pro dnešek ani v těchto dnech není přerušena, vaše sobotní studium
doma tedy může probíhat i nadále. Nové díly najdete vždy v sobotu v poledne buď
v YouTube kanálu HopeTV nebo na webu Sobotní školy.

Samozřejmě je vám k dispozici i archiv bohoslužeb a dalších pořadů na webu HopeTV.cz a v
YouTube kanálu HopeTV. Chystáme se do něj zařadit i animované příběhy pro malé děti.

• mějte přehled o mediálním světě naší církve •
• využijte naše projekty ve svých společenstvích •
• dvakrát v měsíci přehled toho nejdůležitějšího •
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