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3/2013 

Člověk má vynaložit na to, aby si zjednodušil život, stejné 

úsilí, jaké vynakládá, když si ho komplikuje. 

Henri Louis Bergson 
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Kliknutím 

na podtržený výraz se 

dostanete na webovou 

stránku, na kterou Vás 

upozorňujeme. 

 

 

 

 

Pěkný den, milé čtenářky, milí čtenáři, 

dnes jsme pro Vás připravili pozvánku na Jarní seminář, rozhovor s naší účetní, paní Jitkou 

Sedláčkovou, pár zajímavých věcí o vodě a další díl z cyklu Toulky po Klatovech. 

Termín Jarního semináře (22. – 23. 4. 2013) se blíží, nezapomeňte se přihlásit. Vzali jsme si 

k srdci Vaše přání a připomínky, které jste nám sdělili 

prostřednictvím dotazníků na Podzimním semináři 2012, a snažili 

jsme se je vyplnit. Co je nového na Jarním semináři, se dozvíte na 

stránce 3. Pokud ještě nejste přihlášeni, učiňte tak na našich 

stránkách. 

Kromě toho, že pořádáme různá školení a semináře pro Vás, se i my 

v Alfě průběžně vzděláváme, abychom Vám stále podávali relevantní informace. Touto cestou si 

Vás dovolím upozornit, že v pondělí 25. března jedno takové školení absolvují naše 

konzultantky z Hotline. Omluvte prosím tento den jejich nedostupnost, k dispozici budou opět 

v úterý 26.3. 

Ještě stále hledáme kolegyni na pozici konzultantky. Pokud byste měli zájem o tuto práci, 

neváhejte a zašlete svůj životopis na e-mail: maurerova@alfasoftware.cz.. 

Za společnost Alfa Software, s.r.o. 

Ing. Jana Harantová 

 

 

 

 

 

 Jarní seminář 2013 

 Toulky po Klatovech III. 

 Světový den vody 

 Zasmějte se – máme rádi zvířata 

 Soutěž  

Upozornění pro naše 

uživatele 

V pondělí 25. 3. nebude 

fungovat naše poradenská 

linka. Důvodem je školení 

našich konzultantek. 

Děkujeme za pochopení. 

Úvodem  

Z obsahu 

http://www.alfasoftware.cz/jarni-seminar-2013/
http://www.alfasoftware.cz/jarni-seminar-2013/
mailto:maurerova@alfasoftware.cz
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Chci se přihlásit na Jarní seminář! 

Duben 2013 

1 2 3 4 5 6 7 
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22 23 24 25 26 27 28 

 

 

 

 

 

Zveme Vás na tradiční Jarní seminář do klatovské Družby na dny 22. a 23. dubna 2013. Opět 

se dozvíte novinky z legislativy týkající se důchodového a nemocenského pojištění, daní z příjmů 

a pracovního práva.  

Rezervace více sedadel najednou 

Na tomto semináři se pokusíme vyhovět Vašim častým 

požadavkům na možnost rezervace sedadel pro více 

účastníků semináře. Postup, jak zarezervovat více míst, 

najdete na našem webu v dokumentu Jak zarezervovat místo na semináři.  

Pouze svačiny 

Nedokázali jsme však vyřešit Vaše časté připomínky ohledně roznášení obědů. Víme, že čekací 

doba na oběd byla pro některé i hodina, bohužel není v našich silách zajistit roznesení talířů 

téměř 300 účastníkům semináře najednou. Proto jsme se rozhodli pro striktní řešení – teplé 

obědy zrušit. Místo teplých obědů bude účastníkům semináře vydána obložená bageta. Toto 

opatření se odrazí i na ceně semináře, cena letošního Jarního semináře bude nižší než vloni. 

Nerušit, prosím 

Prosíme všechny účastníky semináře, aby 

během přednášek brali ohledy na ostatní a nerušili je svým mluvením. Pokud si opravdu 

potřebujete popovídat s kolegyní nebo kolegou, udělejte to prosím na chodbě, nebo v kavárně. 

Děkujeme za pochopení. 

Program, přihláška, obchodní podmínky 

Před samotným přihlášením si prosím přečtěte obchodní podmínky, přihlášení provedete 

vyplněním a odesláním tohoto 

elektronického formuláře. Nejpozději do 

3 dnů obdržíte e-mailem potvrzení o přijetí 

přihlášky s pokyny k platbě. 

Všechno na jednom místě 

Všechny důležité dokumenty najdete na našich stránkách v sekci Nadcházející události – Jarní 

seminář 2013.  

Jarní seminář 2013 

http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=jarniseminar2013
http://www.alfasoftware.cz/jarni-seminar-2013/
http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=jarniseminar2013
http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=jarniseminar2013
http://www.alfasoftware.cz/jarni-seminar-2013/
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Stěny radnice jsou popsány 

různými moudry, přikládáme 

jedno: 

„Kdo chceš obci věrně sloužit, 

po uznání nesmí toužit, 

neboť lidský vděk 

nemá kořínek.“ 

 

 

 

Radnice 

V horní části náměstí Míru se nachází klatovská radnice, která je v současné době sídlem 

městského úřadu. Radnice byla postavena v 16. století a ve své době to 

byla první jednopatrová budova na náměstí. Během let prošla mnoha 

stavebními úpravami vždy po 

katastrofických požárech, během 

těchto prací se budova zvýšila o 

další patro. Poslední, třetí patro 

bylo přistavěno na začátku 20. 

století.  

Součástí radnice je i obřadní síň, 

která v současné době slouží pro 

uzavírání manželství nebo jako koncertní síň. Na stěně visí obraz 

celkového pohledu na Klatovy od akademického malíře Vladimíra Levory. 

Z radnice můžete tajnou chodbou dojít do mučírny v Černé věži. Podle 

pověstí se mezi radnicí a Černou věží nachází zasypaná chodba z podzemí, kudy prý přicházel 

kat. 

Pod radnicí se nalézá několik pater sklepů, které ve své době sloužily jako vězení. Vězení se 

rozdělovalo na lehčí a těžší. Vězení lehké bylo často nazýváno přední šatlava nebo vězení 

poctivé, čímž se mělo za to, že ten, kdo v něm sedí, neztrácí na cti. Sem se nejčastěji dostávali 

dlužníci. Vězení těžké bylo ve sklepě pod zemí, sem se dostávali obyvatelé Klatov nejčastěji za 

vraždy nebo krádeže.  

Podzemí 

Pod historickým centrem města se nachází podzemní sklepení, která mají většinou dvě až tři 

podlaží, existují i místa se čtyřpatrovým sklepením. Tato sklepení jsou propojena tajnými 

chodbami, celý podzemní systém se budoval několik staletí, průměrný postup ražení chodeb se 

pohyboval kolem 1 až 2 metrů za měsíc. 

Sklepy v podzemí sloužily k mnoha různým účelům. Pomocí systému chodeb se odváděla 

dešťová voda z opevněného města do městského příkopu. Ve sklepeních se nacházelo mnoho 

studní, ke kterým se přistupovalo právě podzemím. Díky nízké teplotě se zde také mohly 

skladovat potraviny, někteří obyvatelé Klatov zde provozovali i svá řemesla.  

Klatovské podzemí není volně přístupné veřejnosti, protože většina chodeb vede pod domy 

v soukromém vlastnictví. To je také důvodem, proč není klatovské podzemí zcela probádané.  

Toulky po Klatovech III. 
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Lidský mozek je 

z 80 % tvořen 

kapalinou. Bohužel 

u některých lidí 

brzdovou…  

 

 

 

 

 

Světový den vody byl určen na konferenci OSN v Riu de Janeiru na 22. 3., tato konference 

proběhla v roce 1992. Důvodem vytvoření toho světového dne je skutečnost, že na světě trpí 

více jak miliarda lidí nedostatkem pitné vody. Všechny členské státy byly Organizací spojených 

národů vyzvány k tomu, aby pořádaly informační kampaně o 

významu vody pro lidské bytosti, ekosystémy a pro sociální a 

ekonomickou úroveň. Motto letošního dne vody je 

Mezinárodní rok vodní spolupráce. 

Voda a my 

Voda pokrývá 70 % zemského povrchu, člověk je také tvořen ze 70 

procent vodou, lidský mozek dokonce z 80 %. Každý den u nás spotřebujeme průměrně 120 

litrů vody. V USA spotřebuje jeden člověk denně až 300 litrů, naproti tomu v zemích třetího 

světa musí jednomu obyvateli stačit pouhých 10 litrů. 

 

Voda a domácnost 

Víte, kolik litrů vody se spotřebuje denně 

v domácnosti? 

Činnost   Spotřeba (l) 

Sprcha     70 

Koupel ve vaně   120 

Spláchnutí toalety   10 

Dodržování pitného režimu  1,5 

Vaření     5 

Mytí nádobí v myčce   20 

Praní v pračce    45 

 

 

Co jste možná o vodě nevěděli 

Voda je opravdu zvláštní tekutina, která 

má podle vědců 66 anomálií 

od standardního chování ostatních tekutin. 

My Vám přinášíme alespoň 4 z nich. 

Led z vody vždy plave na tekutině samé. 

Jiné zmražené tekutiny na tekutině samé 

neplavou, ale potopí se. 

Pokud voda zmrzne, zvětší svůj objem a 

má tak obrovskou sílu, že dokáže 

roztrhnout i betonové bloky. Jiné tekutiny 

při zmrznutí svůj objem zmenší. 

Voda vaří při 100˚C a mrzne při teplotě 

0˚C. Přitom při propočtu mezimolekulárních 

sil by měla vařit při teplotě -100°C a 

mrznout při -120°C. 

Jeden litr vody váží 1 kg, ale při spočtení 

hmotnosti molekul vody by jeden litr měl 

vážit pouze 0,5 kg.  

Víte, že … 

na výrobu jednoho litru piva se spotřebuje 

25 litrů vody? 

22. března - Světový den vody 
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Víte, kdy kuře naposledy 

pípne? V Tescu na 

pokladně. 

„Říkali jste mi, že ten pes člověku nic 

neprovede a on mi roztrhal kalhoty!” „A 

copak jsou kalhoty člověk?” 

V zoologické 

zahradě strčí pán 

čápovi láhev 

slivovice, spiklenecky 

na něj mrkne a 

zašeptá: „Tak jasný, 

jo? Kluka!” 

Medvěd veze ježka na motorce. Medvěd 

zrychluje a ptá se ježka: „Nebojíš 

se?”„Nebojím,” odpoví hrdinsky ježek. Na 

druhý den si to vymění, a když se motorka 

řítí 150kilometrovou rychlostí, ptá se ježek 

medvěda: „Bojíš se?” „Nebojím,” odpovídá 

medvěd. „Ale měl bys, protože já nedosáhnu 

na brzdy!” 

 

 

 

 

 

 

V zoo: „Co dělají ti makaci?” „No asi 

makají, ne?” 

Pes, který 

štěká, 

nekouše. 

Ale může 

tak učinit 

v pauze. 

Malý dinosaurus se ptá své maminky: 

„Mami, až umřeme, dostaneme se do 

nebe?” Maminka na to: „Ne, synu, do 

muzea.” 

Malý zajíček 

poprvé potká 

želvu a 

s vykulenýma 

očima se jí ptá: 

„Ahoj, co to máš 

na zádech?” 

„Krunýř.”„Vážně? Ty sis 

hnula s krkem?” 

Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé. Co 

je to? Tučňák válející sudy. 

Jde mravenec k řece a vidí tam slona. 

Zařve na něj: „Slone, vylez z té vody!” Slon 

znechuceně vyleze a ptá se mravence: „Co 

je?” „Teď už nic,” omlouvá se Ferda. „Já se 

chtěl jenom přesvědčit, jestli nemáš moje 

plavky!” 

„Včera jsem viděl běžet zajíce s batohem na 

zádech!” křičí na celou hospodu podnapilý 

myslivec. „To nic není, kamaráde,” zvedne 

se jiný ožrala, „já jsem ho viděl letět!”„A 

taky měl na zádech batoh?” „Ne, orla!” 

 

Srazila se želva se šnekem. Šnek se 

probudí v nemocnici a tam se ho policista 

zeptá: „Co se vlastně stalo?” „Sám ani 

nevím, ono se to seběhlo tak hrozně rychle!”  

 

Malý ježek se na poušti ztratil rodině. Když 

se ráno našli, ježčí máti se vyptává, zda 

neměl v noci strach. „Vůbec ne,” odpověděl 

ježeček hrdě. „Přitulil jsem se ke kaktusu.” 

  

Zasmějte se … máme rádi zvířata 

Honí slon mravence, ten na chvilinku zastaví a křičí na slona: „To se ti běží, když jsem ti vyšlapal cestu!” 
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Upozornění pro naše 

uživatele 

V pondělí 25. 3. nebude 

fungovat naše poradenská 

linka. Důvodem je školení 

našich konzultantek. 

Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

 

Únorová soutěž 

Spojte známý český film s jeho režisérem. Správná odpověď zněla takto: 1D, 2C, 3B, 4A 

Film Režisér Rok natáčení 

1. Slunce, seno, jahody D. Zdeněk Troška 1983 

2. Tmavomodrý svět C. Jan Svěrák 2001 

3. Byl jednou jeden král B. Bořivoj Zeman 1954 

4. Ať žijí duchové A. Oldřich Lipský 1977 

 

Soutěže se zúčastnilo 35 osob, štěstí při losování se usmálo na paní Marii Tyrychtrovou, 

Hrdoňovice; paní Renatu Smejkalovou, Velké Meziříčí; paní Irenu Kopeckou, Praha. 

Výherci od nás dostanou DVD s českou pohádkou. Gratulujeme! 

Březnová soutěž 

V březnové soutěži zůstaneme u vody. Správné odpovědi opět posílejte na e-mail 

harantova@mzdyklatovy.cz nejpozději do 12. dubna. 

1. Jak vypadá chemický vzorec vody? 

A. H2O 

B. H2SO4 

C. HBO 

 

2. Jaké vody je na Zemi více? 

A. Slané 

B. Sladké 

C. Obojí stejně 

 

3. Jak dlouho vydrží člověk bez vody? 

A. 7 hodin 

B. 7 dní 

C. 7 týdnů 

Soutěž 

Nedostáváte pravidelně 

tento časopis? 

Napište si o jeho zasílání zde. 

mailto:harantova@mzdyklatovy.cz
http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=alfik

