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 I seek you (ájsíkjú) – hledám tě 

 

 Program ICQ vytvořila před pár lety firma Mirabilis.  

 Nynější vlastníkem je firma Digital Sky Technilogies, která  program koupila od 

firmy AOL. 

 

 Tento program pro textovou a audiovizuální komunikaci v reálném čase může 

kdokoli zdarma použít a zdarma získat prostřednictvím internetu.  

 Dnes má ICQ desítky miliónů uživatelů. 

 Tento program lze stáhnout snad ze všech známých světových serverů. 

Nejideálnější způsob je stáhnout si tento program přímo ze stránek  ICQ.  

 V České republice  podporu ICQ zajišťoval  portál atlas.cz, dnes je to portál 

centrum.cz. Na tomto portálu lze stáhnout klienta – program v české verzi. 
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 Základem přístupu do systému ICQ je  univerzální číslo, které systém přidělí 

po instalaci a registraci programu. 

 Celý systém je spravován centrální databází na serveru www.icq.com, která je 

propojená na další servery sítě internet.  

 V centrální databázi můžeme vyhledávat informace o dalších uživatelích a 

pomocí této databáze si je můžete zařadit do svého ICQ seznamu (kontakt listu 

nebo-li seznamu uživatelů).  

 

 Současná verze programu je verze č. 7 a je plně kompatibilní se všemi verzemi 

Windows. 

 Verze ICQ 7 dnes nabízí integraci se sociálními sítěmi Facebook, YouTube, 

Twitter a Flickr.  
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 Program ICQ lze stáhnout na 

stránkách centrum.cz 

 Po stažení, instalaci a spuštění  

nám program nabízí přihlášení, 

nebo registraci. 

 Nový uživatel služby se musí 

nejprve zaregistrovat. 

 Následně obdržíme své ICQ číslo, 

které můžeme při přihlášení 

používat stejně jako jméno účtu.  

 Zabezpečený přístup pomocí 

hesla je samozřejmostí. 

 Po registraci programu a jeho 

následném spuštění si přidáme do 

seznamu kontaktů uživatele, s 

kterými budete chtít 

komunikovat.  
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 Pro zábavu lze na ICQ hrát například 

online hry, nebo navštívit zóny ICQ. 

 

 Při připojení k internetu si ICQ vymění 

informace se serverem a oznámí nám, kdo    

z našich kontaktů je či není on-line. 

 Současně je naše připojení k síti oznámeno 

ostatním uživatelům ICQ. 

 Jakmile zjistíme, že je uživatel připojen      

k síti, můžeme s ním jednoduchým 

kliknutím na jeho kontakt zahájit chat, 

zaslat mu zprávu, URL odkaz, spouštět 

peer to peer aplikace, zaslat datový soubor, 

navázat hlasovou, či video komunikaci  

apod. 

 Přes ICQ lze odesílat SMS zprávy přímo na 

mobilní telefonní čísla a také tyto zprávy z 

telefonů přijímat. 

 Jiné uživatele lze pomocí programu také 

vyhledávat. 

 


