
 

PC kurzy, telefony a výlety 
 

Obsluha chytrých telefonů - Tomáš Ludvíček 
- pondělí 3.10. – 31.10.2022 (5 lekcí à 90 min) 13.00 – 14.30  500,- 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. 

 

Obsluha chytrých telefonů  II.  – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 7.11. – 5.12. 2022 (5 lekcí à 90 min) 13.00 – 14.30 cena: 500,-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 (začátečníci) – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 3.10. – 5.12. 2022 (10 lekcí à 90 min) 15.00 – 16.30 cena: 1000,- 
Náplň: témata dle Pracovního sešitu I, Windows 10, Word, e-mail, kurz je 
pro začátečníky, další témata dle potřeb účastníků. 
 

Práce na počítači (pokročilí) – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 2.1. - 13.3. 2023 (10 lekcí à 90 min) 15.00 - 16.30 cena: 1000,-Kč 
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 2.1. - 30.1. 2023 (5 lekcí à 90 min) 13.00 - 14.30 cena: 500,-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. 

 

Obsluha chytrých telefonů  II.  – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 6.2. – 13.3. 2023 (5 lekcí à 90 min) 13.00 – 14.30 cena: 500,-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. 

 

 
 
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 
 

Podzimní výlety  
22.9. zámek Kačina, židovské památky v Kolíně, 750,- Kč.  
Zámek Kačina se řadí mezi nejvýznamnější stavby empírové 
architektury v Čechách, zajímavý je také zámecký park, který je 
starší než samotný zámek. Oběd plánujeme v pivovarské restauraci 
v Čáslavi, odpolední program bude v Kolíně, Jeruzalémem na Labi je 
nazván soubor významných židovských památek, které navštívíme. 
12.10. Zámek Krásný Dvůr, Kounovské kamenné řady, 750,- Kč. 
Po prohlídce zámku navštívíme přírodně krajinářský zámecký park a 
po obědě v Mutějovickém pivovaře se vydáme ke kamenným řadám 
v Kounově. Jedná se o 14 řad, kterým různí badatelé přisuzují různý 
vznik i účel. Půjdeme po naučné stezce s informačními tabulemi. 
19.10. Zámek Chyše, klášter Plasy, 800,- Kč.  
Zámek Chyše prošel bohatým stavebním vývojem, byl nejprve 
gotickým hradem, později renesančním a barokním zámkem. 
Velmi zajímavá prohlídka nás čeká v klášteře, kde součástí výkladu 
budou také informace o důmyslném technickém řešení základů 
budovy konventu, jež byla vystavěna „na vodě“. 

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