
 

 
 
INTERNETOVÉ KURZY  
 
Komunikace a seznamování na internetu – Tomáš Ludvíček 
-pondělí 6.4. – 11.5.2020 (5 lekcí à 90 min) 15.00 – 16.30 cena: 450,- Kč 
Podmínka: uživatelské znalosti PC  
Náplň: jak a kde se na internetu seznámit, vložit inzerát, popovídat si 
s přáteli či novými lidmi. Dle zájmu i procvičení e-mailů, skype, chatování, 
sociální sítě 
 

CHYTRÉ TELEFONY  
 
Obsluha chytrých telefonů I.  
Jaro 2020 (bude upřesněno) 2019 (5 lekcí à 90 min) 9.00 – 10.30 cena: 
450,-  

 

Obsluha chytrých telefonů II.  

Jaro 2020 (bude upřesněno) 2019 (5 lekcí à 90 min) 9.00 – 10.30 cena: 
450,-  

 
Obsluha tabletu  
Jaro (bude upřesněno) 2019 (5 lekcí à 90 min) 9.00 – 10.30 cena: 450,-  
Podmínka: vlastnictví tabletu s OS Android libovolného typu 
Náplň: Internet, mapy, filmy a hudba, čtení knih a další. 

 

Co potřebujete vědět o chytrém telefonu  

Jaro 2020 (bude upřesněno) (5 lekcí à 90 min) 9.00 – 10.30 cena: 450,- Kč  
Podmínky: vlastnictví telefonu s operačním systémem Android 
Náplň: pokročilé funkce systému Android, zajímavé a užitečné aplikace, 
řešení problémů s přístrojem, novinky  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
PC kurzy 
 
Počítačový kurz pro začátečníky – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 25.11. – 17.2. 2020 (10 lekcí à 90 min) 13.00 – 14.30 cena: 900,-  
Náplň: témata dle Pracovního sešitu I. 

 
 
WINDOWS 10  – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 20.1. – 17.2.2020 (5 lekcí à 90 min) 15.00 – 16.30 cena: 450,-Kč 
Náplň: základní orientace s Windows 10, pravidla při práci s PC, hlavní 
panel, nabídka Start, kalendář, kalkulačka, budíky, základní nastavení    

 
 
Ochrana práce na internetu, zálohování dat, na ro neklikat, 
ověřování informací – Tomáš Ludvíček 
-pondělí 2.3. – 30.3.2020 (5 lekcí à 90 min) 15.00 – 16.30 cena: 450,- Kč 
Podmínka: uživatelské znalosti PC  
Náplň: jak provádět zálohy dat - externí disky, vypalování CD-DVD, cloud, 
antiviry a bezpečí práce na internetu,antivirus, platby online, na co neklikat, 
spamy. 
 
 

Počítačový kurz pro mírně pokročilé – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 2.3. - 11. 5. 2020 (10 lekcí à 90 min) 13.00 - 14.30 cena: 900,- 
Podmínka: uživatelské znalosti PC na úrovni Pracovního sešitu I 
Náplň: témata dle Pracovního sešitu II, místo práce s disketou flash disk 
           
    

Výlety za kulturou – jaro 2020 zápisy na výlety od ledna   

21. dubna (út)    Děčín 
13. května (st)   Turnov 
27. května (st)   Chudenice 
4. června  (čt)    Sobotka, Kost  
                 


