
 

Vážené návštěvnice, vážení návštěvníci Klubu, 
účastnice a účastníci našich kurzů, 
 
Jsme v polovině roku 2021, kdy se stále musíme vypořádávat 
s úskalími pandemie. Změny se dotkly celého fungování Klubu a 
také jednotlivých aktivit – kurzů, výletů, skupinových setkání. Během 
změn jsme se snažili vyjít vstříc vašim potřebám a možnostem a 
zároveň jsme všichni museli respektovat vládní nařízení. Chtěli 
bychom vám poděkovat za vaši vstřícnost, trpělivost a odvahu v této 
nelehké době a zároveň i za ochotu přizpůsobit se novým způsobům 
učení a vedení kurzů.  
Věříme, že jazykové kurzy, které dosud probíhaly distančně, 
budeme moci brzy otevřít pro výuku prezenční formou. Stejně tak 
pohybové kurzy, které bohužel musely být zcela pozastaveny, se 
chystáme postupně otevírat a umožnit všem zapojit se aktivně do 
cvičení a celkové práce na svém těle i duchu. Zejména však umožnit 
konečně společné setkávání v Klubu, které mnohým tolik chybí a 
věřte, že vy nám chybíte moc.  
Potřebujeme vás a těšíme se na naplněné učebny a vaši 
spokojenost. Těšíme se, že se s vámi budeme setkávat v létě i v 
podzimním semestru 2021. Věříme, že se vše opět v dobré obrací. 
Přejeme všem zdraví a optimismus. 
Pracovnice Klubu REMEDIUM 

 

Léto  
Možnost účasti na jednotlivých lekcích á 75,- Kč. 
 

Letní němčina – Michal Ruda 
- středa 26. května – 29.září  10.35 – 11.45 cena: 1 lekce/75,- Kč  

Letní cvičení – D. Kurková, M. Roubalová, M. Kloučková 
- úterý 13. července – 21. září  10.00 – 11.15 cena: 1 lekce/75,- Kč  

Letní angličtina  
- ůterý 13. července – 21. září 10.00 – 11.10 cena 1 lekce/75,- Kč 
 

Klub je v červeneci a srpnu otevřený  
út 9.30 – 17.00, st 10.00 – 17.00, čt 10.00 – 14.00 

PC KURZY, CHYTRÉ TELEFONY  
 

Práce na počítači I. – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 4.10. - 6.12. 2021 (10 lekcí à 90 min) 13.00 - 14.30 cena: 900,- 
Náplň: témata dle Pracovního sešitu I, Windows 10, Word, e-mail, kurz je 
pro začátečníky i jako opakování, další témata dle potřeb účastníků. 
 

Obsluha chytrých telefonů – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 8.11. - 6.12. 2021 (5 lekcí à 90 min) 15.00 - 16.30 cena: 450,- 
Náplň: pokročilé funkce systému Android, zajímavé a užitečné aplikace, 
řešení problémů s přístrojem, komunikační aplikace v mobilu – WhatsApp, 
Skype, Messenger. Kam až funkce mobilu sahá? Vše, co Vás zajímá. 
 

Online komunikace – Tomáš Ludvíček 
-pondělí 4.10. – 1.11.2021 (5 lekcí à 90 min) 15.00 – 16.30 cena: 450,- Kč 
Podmínka: uživatelské znalosti PC  
Náplň: Skype, Zoom, Facebook, Linkedln, online výuka, vložit inzerát, 
popovídat si s přáteli či novými lidmi. Dle zájmu i procvičení e-mailů, skype, 

chatování, sociální sítě. Je možnost vlastního notebooku. 
 

VÝLETY ZA KULTUROU podzim 2021 
 
 

9. září (čt) klášter Doksany, zámek Libochovice, cena 580,- Kč 
Zámecké interiéry představují průřez jednotlivými historickými slohy a styly 
od pozdní renesance, přes vrcholné baroko až po styly století 
devatenáctého. Zámek je obklopen parkem. V Doksanech si prohlédneme 
kostel a románskou kryptu. 
 
15. září (st) klášter Sázava, zámek Zruč nad Sázavou, cena 595,- Kč 
Současná podoba zámku ve Zruči je završením mnohasetletého vývoje, od 
středověkého hradu, přes pevnost, renesanční zámek, barokní či 
klasicistní panství, sídlo národního výboru až do dnešní podoby. Po roce 
1989 byl zámek v rámci restitučních nároků vrácen potomkům rodiny 
Schebků. V sázavském klášteře si prohlídneme exteriéry i interiéry – 
zahradu, kapitulní síň, křížovou chodbu, refektář a další. 
 
22. září (st) Most, zámek Jezeří, cena 580,- Kč 
Jezeří má za sebou jak velkolepou slavnou minulost s přepychem a 
nádherou hodnou knížecího sídla, tak období zmaru a zapomnění. 
V Mostě prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie. 
 


