
 

KURZY CHYTRÝCH TELEFONŮ 
 

 
Obsluha chytrých telefonů I. – mírně pokročilí 
pondělí 9.11. – 14.12 (5 lekcí à 90 min) 15.00 – 16.30  cena: 450,- Kč 
Náplň: základní i pokročilejší funkce systému Android, zajímavé a užitečné 
aplikace, řešení problémů s přístrojem 
 

 

Obsluha chytrých telefonů II. - pokročilí 

pondělí 4.1. – 15.2.2020 (5 lekcí à 90 min) 15.00 – 16.30  cena: 450,- Kč 
Náplň: pokročilé funkce systému Android, zajímavé a užitečné aplikace, 
řešení problémů s přístrojem,komunikační aplikace v mobilu – Wats 
App,Wiber,Messenger.Kam až funkce mobilu sahá? Vše, co Vás zajímá. 
 

 

Co potřebujete vědět o chytrém telefonu  

pondělí 17.5. – 14.6.2020 (5 lekcí à 90 min) 15.00 – 16.30 cena: 450,- Kč  
Podmínky: vlastnictví telefonu s operačním systémem Android 
Náplň: pokročilé funkce systému Android, zajímavé a užitečné aplikace, 
řešení problémů s přístrojem, novinky, něco se Vám nedaří nastavit?  

 
Den otevřených dveří v Klubu dne 9.9. 14.00 – 17.00 
Zájemcům představíme aktivity Klubu a nové lektory podzimního 
semestru. 

 
Srdečně zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v rámci 
Týdne sociálních služeb a oslavy Mezinárodního dne seniorů. 
 

V PONDĚLÍ 5. 10. 2020 9.00 – 12.00  zveme do skupin: 
Cvičení na židlích (9.45),  Šikovných rukou (11.00), Scrabble 

(11.00) a od 11.00 na ukázku TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI. 
 

VE STŘEDU 7. 10. 2020 9.00 – 14.00 zveme do skupin: 
Cvičení na židlích (9.00), Zpívání s harmonikou (10.10), 
Společenské hry – mariáš, šachy…(12.00). 
 

Klub REMEDIUM (Táboritská 22, Praha 3, 222 712 940) poskytuje 
bezplatnou sociálně aktivizační službu lidem v důchodovém věku,  
kteří se cítí osamělí, hledají společnost nebo radu či pomoc.  
Vítáme všechny seniory, bez ohledu na místo bydliště.   

PC a INTERNETOVÉ KURZY  
 
WINDOWS 10  – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 5.10. – 2.11.2020 (5 lekcí à 90 min) 15.00 – 16.30 cena: 450,-Kč 
Náplň: základní orientace s Windows 10, hlavní panel, nabídka Start, 
základní nastavení, případně dle účastníků kurzu.  

Počítačový kurz pro pokročilé – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 5.10. – 2.11. 2020 (5 lekcí à 90 min) 13.00 – 14.30 cena: 450,-  
Náplň: tisk,nastavování počítače, komprimování souborů, antiviry, flash 
disk, práse s CD a DVD, další dle účastníků kurzu. 

Online komunikace – Tomáš Ludvíček 
-pondělí 9.11. – 14.12.2020 (5 lekcí à 90 min) 13.00 – 14.30 cena: 450,- Kč 
Podmínka: uživatelské znalosti PC  
Náplň: Facebook, Linkedln, Skype, online výuka, Zoom, vložit inzerát, 
popovídat si s přáteli či novými lidmi. Dle zájmu i procvičení e-mailů, skype, 
chatování, sociální sítě. Je možnost vlastního notebooku. 

Počítačový kurz pro začátečníky  – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 4.1. - 22. 3. 2021 (10 lekcí à 90 min) 13.00 - 14.30 cena: 900,- 
Náplň: témata dle Pracovního sešitu I 

Počítačový kurz pro mírně pokročilé – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 12.4. - 14. 6. 2021 (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 

Obrázky v PC a mobilech nebo fotoaparátech 
pondělí 22.2. – 22.3 (5 lekcí à 90 min) 15.00 – 16.30  cena: 450,- Kč 
Náplň: základní i pokročilejší funkce systému Android, zajímavé a užitečné 
aplikace, řešení problémů s přístrojem 

Bezpečnost  práce na internetu – Tomáš Ludvíček 
-pondělí 12.4. – 14.6. 2021 (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,platby online,na co neklikat,spam 

 

Výlety za kulturou – podzim 2020  
 

10. září  (čt)    Český Ráj – Trosky, Valečov, Sobotka  
22. září (út)   Vodní hrad Švihov, zámek Chudenice 
30. září (st)   Zámek Hrubý Rohozec, město Turnov 
20. října (út)    Zámky Děčín a Benešov nad Ploučnicí 


