
 

PC kurzy, telefony a výlety 
 

Obsluha chytrých telefonů - Tomáš Ludvíček 
- pondělí 2.1. – 16.1.2023 (3 lekce à 90 min) 13.00 – 14.30  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. 

Kybernetické útoky. Jak se jim bránit? – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 2.1. – 16.1. 2022 (3 lekcí à 90 min) 15.00 – 16.30 cena: 300,- 
Náplň: ochrana v oblasti internetu, softweru, na komunikačních sítích – 
Facebook, Skype, WatsApp, jak si chránit informace. 

 

Obsluha chytrých telefonů  II.  – Tomáš Ludvíček 

- pondělí 7.11.– 21.11. 2022 (3 lekcí à 90 min) 13.00 – 14.30 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. 

 

 Propojení chytrého telefonu s počítačem – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 7.11. – 21.11. 2022 (3 lekcí à 90 min) 15.00 – 16.30 cena: 300,- 
Náplň: telefon + počítač, práce s texty – úprava, přesouvání a ukládání, 
stahování z internetu, anitivirus, systém Android 
 

Internet – jeho výhody i záludnosti – Tomáš Ludvíček 

- pondělí 28.11. - 12.12. 2022 (3 lekce à 90 min) 13.00 - 14.30 cena: 300,- 
Náplň: orientace a bezpečný pohyb na internetu, webové stránky, 
komunikace na internetu, bezpečné stahování z internetu, jak nejlépe 
využít internetový prostor a další témata. 

 

Práce na počítači  – Tomáš Ludvíček 

- pondělí 28.11. – 12.12. 2022 (3 lekce à 90 min) 15.00 – 16.30 cena: 300,- 
Náplň: nastavení počítače, práce s texty – úprava, přesouvání a ukládání, 
stahování z internetu, antivirus, vstřícný a trpělivý přístup lektora. 

 

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

 
 
 
 
 
Pokladní hodiny: úterý 10.00 – 12.30 a 13.00 – 16.00 
(Před návštěvou pokl.hodin si ověřte jejich aktuálnost na tel – 222 712 940) 
 

V Klubu můžete zakoupit dárkové poukazy na konkrétní aktivity 
Klubu nebo formou peněžní poukázky, která platí celý rok 2022. 
Poukaz může sloužit jako dárek k Vánocům nebo různým výročím. 
 
OTEVÍRACÍ DOBA KLUBU REMEDIUM: 
PO – ČT 9.00 – 18.00 
PÁ          9.00 – 16.00 
 

 
Jarní výlety 2023 se připravují. Budou známy 
v lednu 2023. 
 
Zápisy do kurzů jarního semestru 2023 budou 
od 1. prosince 2022. 
Jarní semestr začíná 30. ledna 2023. 

 
 
 
 
 

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