
 

PC kurzy, telefony a výlety 
 

Práce na počítači pro začátečníky – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 27.2. - 27.3. 2023 (4 lekce à 90 min) 13.00 - 14.30 cena: 400,-Kč 
Náplň: nastavení počítače, práce s texty – úprava, přesouvání a ukládání, 
stahování z internetu, antivirus, vstřícný a trpělivý přístup lektora. 

Obsluha chytrých telefonů  II.  – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 27.2.– 27.3. 2023 (4 lekcí à 90 min) 15.00 – 16.30 cena: 400,-Kč 
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. 

Práce na počítači (mírně pokročilí) - Tomáš Ludvíček 
- pondělí 3.4. – 24.4.2023 (3 lekce à 90 min) 13.00 – 14.30  300,- Kč 
Náplň: pokračování v nastavení počítače, práce s texty – úprava, 
přesouvání a ukládání, stahování z internetu, antivirus, vstřícný a trpělivý 
přístup lektora. 

Obsluha chytrých telefonů (začátečníci) – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 3.4. – 24.4. 2023 (3 lekcí à 90 min) 15.00 – 16.30 cena: 300,-Kč 
Náplň: 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. 
 

Počítač v propojení s chytrým telefonem - Tomáš Ludvíček 
- pondělí 15.5. – 29.5.2023 (3 lekce à 90 min) 13.00 – 14.30  300,- Kč 

Elektronická identita - Tomáš Ludvíček 
- pondělí 15.5. – 29.5.2023 (3 lekce à 90 min) 13.00 – 14.30  300,- Kč 
JEDEN Z TĚCHTO DVOU KURZŮ OD 15.5. 13:00 OTEVŘEME PODLE 
ZÁJMŮ UCHAZEČŮ. 
 

Obsluha chytrých telefonů (pokročilí) – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 15.5. – 29.5. 2023 (3 lekcí à 90 min) 15.00 – 16.30 cena: 300,-Kč 
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. 

 

Počítačové kurzy mohou být upravovány dle zájmu a požadavků 
uchazečů o kurzy. Kdykoliv volejte – 222 712 940. 

 
 

Jarní výlety  
 

18. 4. (út) zámek Stránov, Mladá Boleslav v historii , 620,- Kč 
Na místě dnešního zámku Stránov stála původně dřevěná tvrz. V letech 
1463 - 1468 pevný gotický hrad, který dostal jméno Nový Stránov. Svůj 
dnešní romantický vzhled získal zámek při novorenesanční přestavbě na 
konci 19. století. V Mladé Boleslavi najdete malebné historické centrum 
s celou řadou pěkných památek, na některé z nich se podíváme, např. 
Staroměstské náměstí, palác Templ nebo mladoboleslavský hrad. 
3.5. (st) hrad Kámen, zámek Žirovnice , 740,- Kč 
Kámen původně gotický hrad byl postaven v polovině 13. století na 
rozsáhlém skalisku, podle kterého byl pojmenován. První zmínka 1316, do 
roku 1524 byl letním královským sídlem,pak byl v majetku rodu Malovců. 
Historie zámku Žirovnice sahá do 13. st. A je to místo, kde se nachází 
pozdně gotické fresky. Tato unikátní fresková výzdoba je největší 
v Čechách. 
18.5. (čt) zámek Velké Březno, muzeum v přírodě Zubrnice, 740,- Kč 
V urbanisticky i krajinářsky jedinečně umístěné obci v kopcovité krajině 
Českého středohoří se nachází soubor hodnotné zástavby lidové 
architektury, kde vedle sebe stojí stavby roubené, hrázděné i zděné. 
Zámek Zubrnice byl vystavěn v letech 1842 až 1845 a to pro hraběte Karla 
Chotka. Z velkobřezenské linie rodu Chotků pochází Žofie Chotková, 
pozdější manželka arcivévody Ferdinanda d´Este. Navštívíme okruh 
Venkovské sídlo posledních Chotků. 
30.5. (út) klášter Želiv, zámek Úsobí, 790,- Kč 
Želivský klášter od svého založení 1139 Soběslavem I. Prošel mnoha 
změnami. Různě se přestavoval, byl vypálen husity, pak opět obnoven, 
západní část přestavěna na Trčkův hrad, obměnil majitelé. Od roku 2010 
byl zapsán na seznam národních kulturních památek. Zámek Úsobí byl 
prvně zmíněn 1307, ale začal se stavět až v 16. století. V 18. století dostal 
podobu barokní a ještě později empírovou.  
 

Více informací a zápis v Klubu REMEDIUM, 
Táboritská 22, Praha 3, tel. 222 712 940, senior@remedium.cz 
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