
 

 

Vážené návštěvnice, vážení návštěvníci Klubu, 
účastnice a účastníci našich kurzů, 
 
končí rok plný změn, rok 2020. Překvapil nás všechny a vykolejil 
z běžných zajetých zvyklostí, z naší „normality“. 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.  
 
Distanční výuka, a vlastně celý proces s tím spojený, byla i pro nás 
zcela nová zkušenost. I my se učíme zkušenostmi a všichni 
vnímáme nutnost přizpůsobit se, najít v novém čase dobrou cestu. 
Naším cílem bylo udržet kurzy, hledat možnosti, jak pokračovat, 
zajistit adekvátní náhradu. Vážíme si každé zpětné vazby, která se 
k nám dostala, pozitivních reakcí i negativních ohlasů. Velmi dobře 
rozumíme složitosti tohoto období, avšak i my jsme vázáni 
nařízeními vlády, která jak víte, jsou a byla velmi proměnlivá. Zařídit 
distanční výuku není otázkou jednoho hovoru, e-mailu – je to proces, 
který je často nový pro všechny strany, tedy i pro lektory, z nichž 
někteří distanční výuce věnují mnoho úsilí a patří jim za to velký dík. 
 
Věříme, že z celé této situace vzejdou nové a pozitivní zkušenosti, 
které povedou v případě další korona vlny k větší připravenosti a 
také spokojenosti. Budeme na tom pracovat i v novém roce, a pokud 
máte nějaké náměty a nápady, budeme rádi. Věříme, že i s vámi, 
kterým distanční výuka „nesedí“, najdeme uspokojivé možnosti, jak 
horší časy překonat a dočkat se vzájemného setkávání. 
 
I my potřebujeme vás a těšíme se na naplněné učebny a vaši 
spokojenost. Těšíme se, že se opět sejdeme i v příštím roce 2021, 
ať už v rouškách či bez nich.  
 
Pracovnice Klubu REMEDIUM 

PC KURZY, CHYTRÉ TELEFONY  
 

Práce na počítači I. – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 18.1. - 22.3. 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 II. – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 18.1. - 15.2. 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 22.2. – 22.3.2021 (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. 
 

Sociální sítě – Tomáš Ludvíček 
Kurz bude otevřen po naplnění, zájemci hlaste se v Klubu. 
 

 VÝLETY ZA KULTUROU jaro 2021 
28. dubna (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. 
12. května (st) zámky Děčín, Benešov nad Ploučnicí, cena: 595,- Kč 
Zámecký okruh "Zlatá léta děčínského zámku" a prohlídka Dolního zámku 
z období saské renezance. 
27. května (čt)  hrad Grabštejn, Kryštofovo údolí, cena 580,- Kč 
Základní okruh nabízí návštěvníkům procházku staletími od poloviny 16. 
století do počátku 20. století. Orloj v Kryštofově Údolí, vznikl přestavbou 
staré trafostanice, je osazen 22 vyřezávanými figurami. 
10. června (čt) hrad Kost, zámek Mnichovo Hradiště, cena 595,- Kč 
Významný gotický je od roku 1989 v majetku Norberta Kinského. Původně 
renezanční, dnes barokní zámek Mnichovo Hradiště má bohatě zdobené 
interiéry, ve vlastnictví rodiny až do roku 1945. 


