
 

POČÍTAČOVÉ KURZY, INTERNET, 
CHYTRÉ TELEFONY  
 

Práce na počítači I. – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 4.10. - 6.12. 2021 (10 lekcí à 90 min) 13.00 - 14.30 cena: 900,-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 8.11. - 6.12. 2021 (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 – WhatsApp, 
Skype, Messenger. Kam až funkce mobilu sahá? Vše, co Vás zajímá. 

Online komunikace – Tomáš Ludvíček 
-pondělí 4.10. – 1.11.2021 (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. 

Práce na počítači II. – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 3.1. - 14.3. 2022 (10 lekcí à 90 min) 13.00 - 14.30 cena: 900,-Kč 
Náplň: témata dle Pracovního sešitu I, Windows 10, Word, e-mail, kurz je 
pro začátečníky i jako opakování, další témata dle potřeb účastníků. 

Internet - Tomáš Ludvíček 
- pondělí 3.1. – 31.1. 2022 (5 lekcí à 90 min) 13.00 – 14.30 cena: 450,-  
Náplň: vyhledávání na Googlu, zpravodajství, počasí, recepty, zábavné a 
naučné pořady na internetu (Stream), mapy, bezpečnost práce na 
internetu,antivirus,platby online 

Hudba a film v počítači – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 7.2. – 14.3.2022 (5 lekcí à 90 min) 15.00 – 16.30  450,- Kč 
Podmínka: uživatelské znalosti PC na úrovni Pracovního sešitu I 
Náplň: jak najít hudbu a filmy na internetu i počítači, programy pro 
přehrávání, v případě zájmu i úpravu 

Facebook – Tomáš Ludvíček 

- pondělí 28.3. – 11.4. 2022 (3 lekce à 90 min) 13.00 – 14.30 cena: 270,-Kč 
Náplň: fungování sociální sítě Facebook, založení profilu, jak komunikovat, 
čeho se vyvarovat, vkládání fotografií, konkrétní dotazy.  

 

Zálohování dat a systému – Tomáš Ludvíček 
- pondělí 28.3. – 11.4. 2022 (3 lekce à 90 min) 15.00 – 16.30 cena: 270,-Kč 
Podmínka: uživatelské znalosti PC na úrovni Pracovního sešitu I 
Náplň: jak provádět zálohy dat - externí disky, vypalování CD a DVD,cloud 

Obsluha chytrých telefonů – Tomáš Ludvíček 

- pondělí 25.4. - 23.5. 2022 (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 – WhatsApp, 
Skype, Messenger. Kam až funkce mobilu sahá? Vše, co Vás zajímá. 

TABLET – Tomáš Ludvíček 

- pondělí 25.4. - 23.5. 2022 (5 lekcí à 90 min) 13.00 - 14.30 cena: 450,- Kč 
Podmínka: vlastnictví tabletu s OS Android libovolného typu 
Náplň: Internet, mapy, filmy a hudba, čtení knih a další. 

 
VÝLETY ZA KULTUROU podzim 2021 
22. září (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. 
 

VÝLETY ZA KULTUROU jaro 2022 

25. května (st) klášter Sázava, zámek Zruč nad Sázavou, cena 595,- Kč 
Současná podoba zámku ve Zruči je završením mnohasetletého vývoje, od 
středověkého hradu, přes pevnost, renesanční zámek, barokní či 
klasicistní panství, sídlo národního výboru až do dnešní podoby. Po roce 
1989 byl zámek v rámci restitučních nároků vrácen potomkům rodiny 
Schebků. V sázavském klášteře si prohlídneme exteriéry i interiéry – 
zahradu, kapitulní síň, křížovou chodbu, refektář a další. 
2. června (čt) klášter Doksany, zámek Libochovice, cena 580,- Kč 
Zámecké interiéry představují průřez jednotlivými historickými slohy a styly 
od pozdní renesance, přes vrcholné baroko až po styly století 
devatenáctého. Zámek je obklopen parkem. V Doksanech si prohlédneme 
kostel a románskou kryptu. 
 

Provozní doba od 4. října: PO, ÚT, ST, ČT 9.00 – 18.00, PÁ 9.00 – 16.00 


