
 

PC kurzy, telefony a výlety 
 

Obsluha chytrých telefonů  II.  – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 23.1.– 13.2. 2023 (4 lekcí à 90 min) 13.00 – 14.30 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. 

 

 Obsluha chytrých telefonů (začátečníci) – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 23.1. – 13.2. 2023 (4 lekcí à 90 min) 15.00 – 16.30 cena: 400,-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. 

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 lekce à 90 min) 15.00 – 16.30 cena: 400,- 
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 (4 lekcí à 90 min) 15.00 – 16.30 cena: 400,-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. 
 

 

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

        

 
 
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 
Náplň: práce s počítačem a telefonem, operační systém Android, práce 
s texty – úprava, přesouvání a ukládání fotek a dokumentů, stahování 
z internetu, aplikace, antivirus, vstřícný a trpělivý přístup lektora. 

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. 
 

Elektronická identita  – Tomáš Ludvíček 
- nabízíme pro dostatečný počet zájemců, vždy v pondělí, cena: 300,- 
Náplň: elektronický podpis, vytvoření a využití datové schránky, jak využít 
bankovní identitu a jak se k ní dostat a další témata.  
Zájemci o kurz volejte 222 712 940 

 
 

V Klubu můžete zakoupit dárkové poukazy na konkrétní aktivity 
Klubu nebo formou peněžní poukázky, která platí celý rok 2023. 
Poukaz může sloužit jako dárek k Vánocům nebo různým výročím 

                                                                                                                    

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) 

 

Jarní výlety  
proběhnou v termínech 18. dubna, 3. května, 18. května a 30. května 

 
Více informací a zápis v Klubu REMEDIUM, 

Táboritská 22, Praha 3, tel. 222 712 940, senior@remedium.cz 
 

                                

mailto:senior@remedium.cz

