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SSLLUUŽŽBBAA  PPRROO  VVÁÁSS    

PPRROONNÁÁJJEEMM  PPOOČČÍÍTTAAČČOOVVÉÉ  UUČČEEBBNNYY  

Dlouho jsme se té 

anekdotě pana šéfa 

smáli, než jsme 

pochopili, že jde o 

pracovní úkol.  

 

Rádi byste uspořádali v Klatovech školení nebo prezentaci, ale nemáte vhodné prostory? 

Potřebujete k těmto účelům pronajmout moderně zařízenou počítačovou učebnu? 

Nabízíme Vám pronájem naší moderně zařízené počítačové učebny. Učebna je vybavena 12 PC pro 

posluchače a jedním PC pro lektora, dále interaktivní tabulí, datovým projektorem a flipchartem. Všechny 

stanice jsou připojeny k vysokorychlostnímu internetu.  

 

KKOONNFFIIGGUURRAACCEE  PPCC::  

 PC - HP Compaq 8000 Elite USDT 

 Procesor – Intel Pentium E5400, 2,7 GHz 

 RAM – 2 GB DDR 3 1333 

 HDD – 250 GB, 7,2 K 

 Grafická karta – Intel GMA X4500HD 

 Operační systém – Microsoft Windows 7 Professional 

 DVD mechanika s možností vypalování 

 LCD Monitor s úhlopříčkou 20“, rozlišení 1600:900  
 

DDOOPPLLŇŇKKOOVVÉÉ  SSLLUUŽŽBBYY  

Učebna je pro větší komfort uživatelů klimatizována. Vám i Vašim klientům je k dispozici kávovar, varná 

konvice, dále nabízíme studené nápoje a drobné občerstvení. 

Samozřejmostí je použití sociálního zařízení. 

 

CCEENNAA  

Výše nájemného je stanovena na 350,- Kč za osobu a den. 

Podmínkou pronájmu je obsazenost učebny ze 75 %. 

 

JJAAKK  SSII  PPRROONNAAJJMMOOUUTT  UUČČEEBBNNUU??  

Máte zájem uspořádat v naší učebně školení nebo prezentaci? Neváhejte a 

kontaktujte nás na tel.: 376 709 890 nebo e-mailu: info@mzdyklatovy.cz. Na 

těchto kontaktech se také dozvíte, kdy je učebna obsazená. 

  

mailto:info@mzdyklatovy.cz
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Jak jistě víte, během února jsme navštívili dvě česká a dvě moravská města, abychom Vás – naše 

uživatele – proškolili v oblasti ročního zúčtování daně v programu AVENSIO. Účast na všech seminářích byla 

více než hojná.  Od pana Ing. Kozáka jsme se dozvěděli, jak zpracovat roční zúčtování daně za rok 2011 

v programu AVENSIO, uživatelé přivítali také několik rad a tipů při práci s programem AVENSIO. S těmito 

tipy Vás budeme postupně seznamovat, jak v Alfíkovi, tak i pomocí informativních e-mailů přímo do Vaší e-

mailové schránky.  

JJAAKK  PPRROOBBÍÍHHAALL  SSEEMMIINNÁÁŘŘ  VV  OOSSTTRRAAVVĚĚ??  

Naše cesta za dobrodružstvím začala už v pondělí 20. 2. odpoledne, kdy 

jsme se z Klatov vydali směr Olomouc. V úterý 21. února jsme kolem šesté hodiny 

ranní vyrazili do Ostravy. Na nádherný východ Slunce přes vrcholky Beskyd 

dlouho nezapomenu.  

Kino Art téměř v centru Ostravy jsme pomocí GPS našli snadno, vybalili jsme vše potřebné a přivítali 

první přicházející. V 9:00 hodin nás všechny uvítala jednatelka společnosti paní Mgr. Eva Maurerová a již o 

několik minut později pan Ing. Vladimír Kozák zasedl ke svému počítači a 

jal se přednášet. Přednáška byla poutavá, často přerušovaná věcnými 

dotazy našich uživatelek. Jsme rádi za každý dotaz, víme potom, co Vás – 

naše milé uživatele – trápí, s čím si nevíte rady, nebo co je potřeba 

v programu AVENSIO vylepšit.  

Po výborném obědě v místní restauraci jsme ještě popřáli „našim“ 

Lenkám k jejich svátku a vrhli jsme se opět na práci. Odpoledne jsme zakončili asi hodinovou smrští 

všetečných dotazů na pana Ing. Kozáka. Bohužel jsme v 16:30 (téměř v nejlepším) byli nuceni přednášku 

ukončit a rychle se sbalit, jelikož od 17:00 v kině běžel americký akční film Nákaza. 

Jsem moc ráda, že jsem mohla Ostravu i Brno navštívit a poznat naše uživatelky a uživatele z druhé 

strany republiky. Věřím, že tyto řádky čtou a moc je všechny pozdravuji!!! 

Doufám, že jsme se u Vás neviděli naposledy.  

Jak seminář v Ostravě, tak i seminář v Brně se nesl ve velmi přátelském 

duchu. Foto vpravo je ze semináře v Brně. Více fotek ze všech seminářů najdete 

na našem profilu na sociální síti Facebook. 

 

VVZZPPOOMMÍÍNNKKYY  NNAA  SSEEMMIINNÁÁŘŘEE  

http://www.facebook.com/pages/Alfa-Software-sro/114919991866068
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Víte, jaká jsou 

nejzajímavější staročeská 

ženská jména? 

Sestřena, Bratřice, 

Modliboha, Ubyněha, 

Rochna, Bušna, Děvule. 

Jaké jméno byste dali své 

dceři?  

 

 

JJAAKK  TTOO  BBYYLLOO  SS  MMDDŽŽ??  

Pokud chceme vědět, jak to bylo s historií svátku Mezinárodního dne žen, musíme se vrátit až na 

začátek 20. století. Všechno začalo stávkou amerických švadlen, během které daly najevo svou 

celkovou nespokojenost s postavením v práci i ve společnosti. 

Demonstrace se zúčastnilo celkem 15 000 žen, které proudily ulicemi New 

Yorku. 

KKDDOO  BBYYLLAA  CCLLAARRAA  ZZEETTKKIINNOOVVÁÁ??  

O založení svátku MDŽ se zasloužila v roce 1910 

Němka Clara Zetkinová, zástupkyně německých 

socialistek. Ta předložila na mezinárodní konferenci 

socialistických organizací v Kodani návrh, aby byl 

tento svátek zaveden po celém světě. Návrh byl přijat a 

bylo rozhodnuto, že se tento svátek bude slavit na počest hnutí 

za práva žen. 

PPRROOČČ  PPRRÁÁVVĚĚ  88..  BBŘŘEEZZEENN??  

Do této doby pro oslavu Mezinárodního dne žen nebylo vybráno konkrétní 

datum. O určení přesného data se zasloužila revoluce žen v Petrohradě, která 

proběhla právě 8. 3. 1917. Ruské ženy toho dne vyjádřily svůj nesouhlas s první 

světovou válkou a bídou v Petrohradě.  

MMDDŽŽ  AA  OOSSNN  

Oficiálně uznaným svátkem se stal Mezinárodní den žen ve všech zemích 

v roce 1975, kdy o tom rozhodla Organizace spojených národů. Od té 

doby OSN upozorňuje na témata týkající se rovnosti žen a mužů – 

především na účast žen ve vojenských konfliktech, zlepšení zdravotní 

péče o ženy a jejich děti ve třetím světě.  

 

PPOODDSSTTAATTAA  MMDDŽŽ  

Svátek Mezinárodního dne žen oslavuje ženy, které se zasadily o získání volebního práva pro ženy, 

a ženy, které v průběhu světových válek usilovaly o mír.    

88..  BBŘŘEEZZEENN  ––  MMEEZZIINNÁÁRROODDNNÍÍ  DDEENN  ŽŽEENN  
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Víte, že … 

nejpozdější Velikonoce v historii 

byly 25. 4. 1943 a nejčasnější 22. 3. 

1818? 

 

 

 

Když se podíváme do kalendáře, zjistíme, že za 3 týdny tu máme svátky jara – Velikonoce. Pojďme 

se blíže podívat na tyto svátky, na to, co oslavují a co symbolizují jednotlivé velikonoční artefakty.  

 

CCOO  OOSSLLAAVVUUJJÍÍ??  

Po dlouhé zimě se příroda opět probouzí k životu, vše se zelená, rodí se 

mláďátka. Velikonoce jsou svátky radosti, počátky úrody a naděje.  

 

ZZ  ČČEEHHOO  VVZZNNIIKKLL  NNÁÁZZEEVV??  

Význam slova Velikonoce je odvozen od sousloví „veliká noc“. V tuto dobu křesťané oslavují 

především Kristovo vstání z mrtvých. Německé a anglické pojmenování Velikonoc – Ostern, Eastern 

– připomíná starogermánskou bohyni jara a plodnosti Ostaru.  Slovanským protějškem této bohyně 

byla bohyně Vesna. 

 

JJAAKK  SSEE  SSTTAANNOOVVUUJJEE  DDAATTUUMM  VVEELLIIKKOONNOOCC??  

Jistě víte, že každý rok se slaví Velikonoce jindy. Termín kolísá mezi 22. březnem a 25. 

dubnem. Stanovení termínu Velikonoc sahá až do roku 325, kdy bylo na Nikajském koncilu 

rozhodnuto, že Velikonoce připadnou na první neděli po prvním jarním úplňku po jarní 

rovnodennosti, tj. po 21. 3. Letos připadá Velikonoční pondělí na 9. 4. 2012. 

 

VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ  PPOOKKRRMMYY  

Určitě všichni na Velikonoce pečete beránka. Je to jeden ze symbolů Velikonoc, který znamená 

obnovu života. Podle historických pramenů lze usuzovat, že naši předkové pekli 

jak sladkého beránka, tak i pečeni ze skopového. Děvčata o Velikonocích připravují 

obarvená a zdobená vejce – kraslice. Kraslicím se přisuzovala nadpřirozená moc, 

byly symbolem života, plodnosti a růstu. Ani červená barva není jen tak bez 

náhody – červená je barva krve, a tedy i života. Červenou barvu získáte z odvaru 

z cibule. Samozřejmě se používaly i jiné barvy – např. 

žlutá se získávala z odvaru ze šafránu nebo lipového 

květu, zelená ze špenátu, hnědá z čaje nebo tmavě 

hnědá z kávy. Až budete vyrábět kraslice na letošní 

Velikonoce, zkuste vyzkoušet nové barvy.   

  

SSVVÁÁTTKKYY  JJAARRAA  --  VVEELLIIKKOONNOOCCEE  
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V dnešní soutěži se všichni trochu vrátíme do dětství. Určitě si všichni pamatujete, jak jsme ve škole 

hledali „schovaná“ slova ve větě.  Vaším úkolem bude v níže uvedených větách najít tři česká města. 

Nalezené názvy měst posílejte na e-mail svecova@mzdyklatovy.cz do 13. 4. 2012, do předmětu  

e-mailu opět vepište „Soutěž“. Tři vylosovaní od nás obdrží malý dárek. 

 

NNaajjddeettee  ttřřii  ččeesskkáá  mměěssttaa??  

Malý bobr nosil větve na postavení hráze svému tátovi. 

Kníže Klat o vyjmenovaných slovech neměl ani páru. 

Na zahradě jim roste jen kopr a hadí kořen. 

 

VVýýhheerrccii  zz  mmiinnuullééhhoo  ččííssllaa  

Milena Božková, Červená Voda; Monika Kováříková, Klatovy; Anna Müllerová, Honezovice 

Šťastným výhercům blahopřejeme a doufáme, že si malý dárek v podobě lístku do kina Cinestar 

užijí a při pěkném filmu si odpočinou od pracovních povinností.  

 

 

SSpprráávvnnáá  ooddppoovvěěďď  nnaa  oottáázzkkuu  zz  mmiinnuullééhhoo  ččííssllaa „V jakém českém filmu jste mohli vidět záběr na 

náš mzdový program MZDY 2000?“ byla možnost za BB  ––  JJaakk  bbáássnnííccii  nneezzttrráácceejjíí  nnaadděějjii. 

 

PPřřiiddeejjttee  ssee  kk  nnáámm  nnaa  ssoocciiáállnníí  ssííttii  FFaacceebbooookk!!  

Na sociální síti Facebook jsme si založili firemní stránku, kde se naši přátelé mohou 

dozvědět, co se právě u nás děje nebo co pro naše milé uživatele chystáme. 

Součástí těchto zpráv jsou také fotky. Jak jistě víte, v únoru jsme pořádali několik 

seminářů zaměřených na roční zúčtování daně – prohlédněte si fotoalbum a 

podělte se s námi se svými zážitky!  Odkaz na naši stránku najdete zde. 

SSOOUUTTĚĚŽŽ  

mailto:svecova@mzdyklatovy.cz
http://www.facebook.com/pages/Alfa-Software-sro/114919991866068

