
 

Pozvánka na CAD semináře a školení VARS BRNO a.s. 

Srdečně Vás zveme na CAD semináře a školení, 
které se budou konat v období  leden – červen 2013  

v moderním školicím středisku společnosti VARS BRNO a.s.  

 

 

 

 

leden 2013 

termín název délka typ kurzu 
cena                     

(bez DPH) 
rezervace               
se slevou 

22.-23.1. Bentley MicroStation - základní kurz (*akreditace) 2 dny základní školení 7 600 Kč 15.1. 

29.-31.1. Bentley RailTrack - základní školení 3 dny základní školení 12 000 Kč 15.1. 

 

 

únor 2013         

termín název délka typ kurzu 
cena                     

(bez DPH) 
rezervace               
se slevou 

5.2. Bentley InRoads/PowerCivil - DTM 1 den tematické školení 4 000 Kč 22.1. 

6.2. Bentley InRoads/PowerCivil - Geometrie 1 den tematické školení 4 000 Kč 22.1. 

7.2. Bentley InRoads/PowerCivil - Modelování 1 den tematické školení 4 000 Kč 22.1. 

19.-20.2. Bentley MicroStation - základní kurz (*akreditace) 2 dny základní školení 7 600 Kč 5.2. 

26.2. Transoft AutoTURN 2D - tvorba vozidel 1 den tematické školení 4 000 Kč 11.2. 

 

 

březen 2013 

termín název délka typ kurzu 
cena                     

(bez DPH) 
rezervace               
se slevou 

5.3. Bentley InRoads/PowerCivil - Kalkulace 1 den tematické školení 4 000 Kč 19.2. 

7.3. Bentley MicroStation - novinky ve verzi „SS3“  1 den tematické školení  4 000 Kč 19.2. 

12.-13.3 Bentley MicroStation - základní kurz (*akreditace) 2 dny základní školení 7 600 Kč 26.2. 

14.3. 
Transoft AutoTURN/TORUS/NEXUS Roadshow 

„Projektování křižovatek“ 
1 den představení produktu zdarma  

19.-20.3. Bentley InRoads/PowerCivil - základní kurz 2 dny základní školení 7 600 Kč 5.3. 

 

 

duben 2013 

Termín název délka typ kurzu 
cena                     

(bez DPH) 
rezervace               
se slevou 

3.- 4.4. Bentley MicroStation - základní kurz (*akreditace) 2 dny základní školení 7 600 Kč 19.3. 

9.-10.4. Bentley InRoads/PowerCivil - základní kurz 2 dny základní školení 7 600 Kč 26.3. 

23.4. Bentley MicroStation - referenční výkresy, tisky 1 den tematické školení 4 000 Kč 2.4. 

25.4. Bentley MicroStation - novinky ve verzi „SS3“  1 den tematické školení 4 000 Kč 2.4. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vars.cz/out/CAD/Skoleni/MSTN2_mstn%20zakladni%20kurz.pdf
file://VARSBRNO.local/DATA/Out/CAD/Skoleni/RAIL3_RailTrack_zakladni.pdf
file://VARSBRNO.local/DATA/Out/CAD/Skoleni/INR1_D_InRoads_DTM.pdf
http://www.vars.cz/out/CAD/Skoleni/INR1_G_InRoads_geometrie.pdf
file://VARSBRNO.local/DATA/Out/CAD/Skoleni/INR1_M_InRoads_modelovani.pdf
http://www.vars.cz/out/CAD/Skoleni/MSTN2_mstn%20zakladni%20kurz.pdf
file://VARSBRNO.local/DATA/Out/CAD/Skoleni/AT1_V_AutoTURN_tvorba%20vozidel.pdf
file://VARSBRNO.local/DATA/Out/CAD/Skoleni/INR1_K_InRoads_kalkulace.pdf
file://VARSBRNO.local/DATA/Out/CAD/Skoleni/MSTN1_N_mstn%20novinky%20SS3.pdf
http://www.vars.cz/out/CAD/Skoleni/MSTN2_mstn%20zakladni%20kurz.pdf
http://www.vars.cz/out/CAD/Skoleni/Roadshow2012_AT_TR_NX.pdf
http://www.vars.cz/out/CAD/Skoleni/Roadshow2012_AT_TR_NX.pdf
file://VARSBRNO.local/DATA/Out/CAD/Skoleni/INR2_InRoads_zakladni.pdf
http://www.vars.cz/out/CAD/Skoleni/MSTN2_mstn%20zakladni%20kurz.pdf
file://VARSBRNO.local/DATA/Out/CAD/Skoleni/INR2_InRoads_zakladni.pdf
http://www.vars.cz/out/CAD/Skoleni/MSTN1_T_mstn%20reference%20tisk.pdf
file://VARSBRNO.local/DATA/Out/CAD/Skoleni/MSTN1_N_mstn%20novinky%20SS3.pdf


květen 2013 

termín název délka typ kurzu 
cena                     

(bez DPH) 
rezervace               
se slevou 

14.5. Bentley InRoads/PowerCivil - DTM 1 den tematické školení 4 000 Kč 30.4. 

15.5. Bentley InRoads/PowerCivil - Geometrie 1 den tematické školení 4 000 Kč 30.4. 

16.5. Bentley InRoads/PowerCivil - Modelování 1 den tematické školení 4 000 Kč 30.4. 

22.-23.5. Bentley MicroStation - základní kurz (*akreditace) 2 dny základní školení 7 600 Kč 7.5. 

28.5. Transoft AutoTURN 2D - tvorba vozidel 1 den tematické školení 4 000 Kč 7.5. 

 

 

červen 2013 

termín název délka typ kurzu 
cena                     

(bez DPH) 
rezervace               
se slevou 

4.-5.6. Bentley MicroStation - základní kurz (*akreditace) 2 dny základní školení 7 600 Kč 21.5. 

11.-12.6. Bentley InRoads/PowerCivil - základní kurz 2 dny základní školení 7 600 Kč 28.5. 

18.6. Bentley MicroStation - referenční výkresy, tisky 1 den tematické školení 4 000 Kč 4.6. 

20.6. Bentley MicroStation - novinky ve verzi „SS3“  1 den tematické školení 4 000 Kč 4.6. 

 

 

 

* akreditace – kurz získal akreditaci Ministerstva vnitra jako vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky 
 

Více informací k jednotlivým kurzům a seminářům zjistíte otevřením odkazu u každého kurzu. Další nabízené školení a semináře (CAD  

a GIS) najdete v katalogu školení. 

Na kurzy se můžete hlásit telefonicky na číslech: 531 022 131, 603 436 717 nebo e-mailem na adrese seminare@vars.cz.  

Za včasnou rezervaci je pro Vás připravena sleva 15% z ceny kurzu. Za každý absolvovaný kurz získává navíc účastník slevový voucher 

v ceně 100, 200 a 300 Kč dle délky trvání na jakýkoliv další seminář nebo kurz dle vlastního výběru. 

Během školení má každý účastník k dispozici v učebnách výpočetní techniku k praktickému zkoušení probíraných témat. Představení 

produktů jsou koncipována jako poslechová bez individuální práce na PC. V průběhu kurzů je zajištěno občerstvení a oběd v restauraci. 

V objektu školicího střediska jsou k dispozici parkovací místa. Při vícedenních školeních Vám rádi pomůžeme se zajištěním ubytování. 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

 

Ing. Robertto Bulgurovský       

vedoucí oddělení CAD řešení 

robertto.bulgurovsky@vars.cz 
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