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Chceš-li pocítit, co to je radost, jiným radost připravuj. 

Karolína Světlá 
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Máme milou povinnost zveřejnit poděkování 

od paní Božkové z firmy Aeskulap, Červená Voda 

 

„Dne 28. 6. 2013 končím odchodem do důchodu, 

proto chci poděkovat hlavně  panu J. Hrubému 

za skvělou spolupráci. Kdykoliv jsem potřebovala, 

byl na telefonu a poradil. I Vám ostatním děkuji 

za skvělý servis a vůbec za to, že máte tak skvělý 

software. Ještě jednou díky.“ 

 

Chcete dostávat plnou 

verzi časopisu? 

Napište si o jeho zasílání  

 

 

 

Hezký den, milí čtenáři, 

těšíte se na léto a s ním spojenou dovolenou? Už jste vybrali místo, kam vyrazíte? Pro ty 

z Vás, kteří by rádi navštívili Šumavu, jsme připravili krátký článek o Chalupské slati a Kvildě. 

Tato místa určitě stojí za návštěvu. 

Během posledního měsíce se u nás stalo 

spoustu věcí. Pro děti z janovického 

Klokánku jsme uspořádali odpoledne 

plné soutěží zakončené opékáním 

buřtíků, fotky ze soutěžního odpoledne 

si můžete prohlédnout na naší 

FaceBookové stránce.  

Na konci května se s námi rozloučila 

naše kolegyně Monika Veselá, která 

odchází na nejdelší dovolenou – mateřskou. Monice přejeme hlavně pevné zdraví a hodně 

radosti z děťátka. Na pozici konzultantky jsme vyškolili paní Adélu Hrachovou, rozhovor s ní 

Vám přinášíme na stránce 8. 

Novinkou v časopise je rubrika Jak to vidím já, kde budeme zveřejňovat naše názory na dění 

ve firmě. Dnes začínáme s článkem o účelu seminářů pořádané pro naše uživatele. 

Samozřejmě budeme rádi za Vaše názory, které můžete napsat do tohoto formuláře. 

V příštím čísle ty nejzajímavější uveřejníme.  

JH 

  

 

 

 Setkání obchodních zástupců a firmy Alfa Software, s.r.o. 

 Služba pro Vás – školení pro pokročilé 

 Změny v zákonech – odpovědi na Vaše dotazy 

 Jak to vidím já – Proč děláme semináře? 

 Poznejte nás – Adéla Hrachová 

 Toulky po Šumavě – Chalupská slať a Kvilda 

 Zasmějte se – z lékařského prostředí 

 Soutěž - doplňovačka  

Úvodníček 

Obsah 

http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=alfik
https://www.facebook.com/alfasoftware
https://www.facebook.com/alfasoftware
http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=seminare
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Otevřeli jsme pro Vás pobočku 

v Kroměříži 

Adresa: Chropyňská 4094, 

Kroměříž 767 01 

Schůzky si domlouvejte na e-mailu 

alfasoftware@alfasoftware.cz 

 

Kontakty na obchodní zástupce jsou uvedeny na našem webu v sekci 

Kontakty -> Obchodní zástupci. 

 

 

 

V úterý 21. 5. 2013 proběhlo v sídle firmy Ecomma spol. s r.o. v Praze celodenní setkání 

pracovníků firmy Alfa Software, s.r.o. a všech obchodních zástupců, celkem sem přijelo 20 lidí 

z celé České republiky. 

Co bylo na pořadu dne? 

Den začala jednatelka společnosti Alfa Software, s.r.o. paní Mgr. Eva Maurerová zprávou 

o tom, jak proběhl rok 2012, co se nám povedlo, nepovedlo a co bychom mohli 

do budoucna ještě zlepšit. Jednatelka společnosti nastínila, kam firma Alfa Software, s.r.o. 

směřuje, jaké má cíle a co očekává od svých zaměstnanců a potažmo i obchodních zástupců.  

Na závěr proběhla v učebně dlouhá diskuze o tom, 

jak zlepšit to, co už všichni děláme. 

Jak to bude do budoucna? 

Některé závěry z celého jednání se týkají i Vás – 

našich uživatelů. Proto si je dovolíme na těchto 

stránkách nastínit. 

Většina našich zákazníků má přiřazeného svého 

obchodního zástupce, kterému by v případě potřeby měla volat. Na naší konzultační lince se 

občas někteří uživatelé podivují nad tím, když jim naše konzultantky sdělí, že jejich 

obchodním zástupcem není firma Alfa Software, s.r.o., ale někdo úplně jiný. Proto jsme se 

rozhodli, že v nejbližší době všem uživatelům odešleme informativní e-mail, ve kterém bude 

uveden obchodní zástupce dané organizace, jeho telefon a e-mailová adresa, na které ho 

můžete zastihnout.  

Jak se o Vás stará Váš obchodní zástupce? 

Pro Vaši informaci připomínáme povinnosti obchodního zástupce. Pokud budete mít 

jakýkoliv dotaz ohledně programu AVENSIO, v první řadě kontaktujte svého obchodního 

zástupce buď telefonicky, nebo e-mailem. Po obchodním zástupci můžete požadovat i 

servisní návštěvu přímo u Vás ve firmě, servisní návštěvy si obchodní zástupci účtují podle 

svého ceníku, cena se odvíjí od času stráveného u zákazníka. Obchodní zástupce zajišťuje 

pro své zákazníky i školení na obsluhu programu AVENSIO.  

Setkání obchodních zástupců a firmy Alfa 

Software, s.r.o. 

mailto:alfasoftware@alfasoftware.cz
http://www.alfasoftware.cz/kontakt/obchodni-zastupci/
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Cena školení v Klatovech 

1.936,- Kč vč. DPH/osoba/den 

 

 

 

Školení pro pokročilé pořádáme většinou jednou za dva 

měsíce, cílem jednodenního školení je, aby se uživatelé ještě 

více zdokonalili v ovládání mzdového programu AVENSIO. 

Tato celodenní školení probíhají v naší počítačové učebně 

v Klatovech přímo u nás ve firmě.  

Kdo Vás bude školit? 

Lektoři jsou konzultantky z Hotline a většinou technik, který 

s Vámi probírá vytváření sestav. Setkat tváří v tvář se můžete 

s Janou Boškovou, Mirkou Heidlbergerovou, Ivetou Liškovou, Ingrid Mertlovou, Hankou 

Tomanovou, Honzou Huspekem nebo Michalem Všelkem. Během přestávek můžete navštívit 

i ostatní zaměstnance firmy Alfa Software, s.r.o. přímo 

v jejich kancelářích.  

Co se dozvíte? 

Během školení s Vámi lektoři proberou tato témata: jak upravovat údaje v číselnících, jak 

rozčlenit náklady na jednotlivé mzdové položky, jak dávkově zadávat mzdové položky, jaký je 

rozdíl mezi nákladovou a úplnou rekapitulací, jak generovat statistické výkazy, jak upravovat 

formuláře smluv nebo platových výměrů. Na přihlášce ke školení po Vás vždy vyžadujeme 

témata, o kterých se chcete dozvědět více, pomáhá nám to s přípravou náplně školení.  

Nejbližší školení budeme pořádat v září, uživatelé z blízkého okolí jsou vždy zváni e-mailem. 

Termíny školení najdete i na našich stránkách v sekci Nadcházející události.  

Do Klatov je cesta dlouhá 

Mnoho z Vás má k nám do Klatov dlouhou cestu, ale školení by se také rádi zúčastnili. Vám 

z větší dálky nabízíme jinou možnost: pokud se Vás na jednom místě domluví alespoň 10, 

jsme ochotni za Vámi přijet a proškolit Vás přímo ve Vašem městě. S místností si starosti 

dělat nemusíte, tu zařídíme sami. (Pokud nám ale dáte tip na počítačovou učebnu, určitě 

nebudeme proti).  

Cena za školení je, za splnění podmínky 10 účastníků, 2.000,- Kč bez DPH (tj. 2.420,- Kč vč. 

DPH za osobu a den). Termín školení závisí pouze na Vás a na domluvě s ostatními 

účastníky. 

Pokud byste o školení u Vás měli zájem, kdykoliv kontaktujte oddělení péče o zákazníky (tel. 

376 709 887, e-mail: harantova@mzdyklatovy.cz). 

Služba pro Vás – školení pro pokročilé 

http://www.alfasoftware.cz/rubrika/terminy-skoleni-seminaru/
mailto:harantova@mzdyklatovy.cz
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Nové články v našem blogu 

Zaručená mzda 

Minimální mzda 

Změna zdravotní pojišťovny 

Podpora v nezaměstnanosti 

Práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání 

Osobní překážky v práci 

 

 

 

 

Dnes v této rubrice odpovíme na Vaše časté dotazy. 

Platnost zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

Otázka: Zaměstnanci jsme 17. 5. předali po odpracování celé směny zrušení pracovního 

poměru ve zkušební době ke dni 17. 5. Druhý 

den, tj. 18. 5. nám tento zaměstnanec předložil 

neschopenku s počátkem pracovní 

neschopnosti od 17. 5. Je zrušení pracovního 

poměru ve zkušební době platné? 

Odpověď: Zákoník práce v § 66 odst. 1 uvádí, 

že zaměstnavatel nesmí zrušit pracovní poměr 

ve zkušební době v době prvních 21 

kalendářních dnů pracovní neschopnosti. 

U Vašeho zaměstnance začíná období těchto 

21 dní až 18. 5., protože směnu dne 17. 5. již 

odpracoval (viz § 192 odst. 1 zákoníku práce). Takovéto zrušení pracovního poměru je platné. 

Nevyčerpaná dovolená z roku 2012 

Otázka: Zaměstnanec ještě nemá vyčerpanou část dovolené z roku 2012. Do kdy mu musím 

jako zaměstnavatel určit její čerpání? 

Odpověď: Podle § 218 odst. 3 zákoníku práce jste jako zaměstnavatel povinen určit čerpání 

„staré“ dovolené do 30. 6. 2013. Pokud tak zaměstnavatel neučiní, zaměstnanec si může 

čerpání dovolené určit sám. Zaměstnanec je povinen písemně oznámit zaměstnavateli 

nejpozději 14 dnů předem, že si bude čerpat dovolenou. 

 

Poslední šance na nákup třetinových mzdových lístků 

Od 1. 7. 2013 již v naší nabídce nebudou třetinové mzdové lístky. Odběratelům nabízíme 

možnost pořídit si tyto lístky do zásoby za zvýhodněnou cenu 840,- Kč bez DPH za krabici 

(750 listů/ 2250 ks lístků). Nabídka je platná do 28. 6. 2013. 

Chci si objednat! 

Na tyto krabice se nevztahuje reklamace.  

Změny v zákonech – odpovědi na Vaše dotazy 

http://www.alfasoftware.cz/zarucena-mzda/
http://www.alfasoftware.cz/minimalni-mzda/
http://www.alfasoftware.cz/zmena-zdravotni-pojistovny/
http://www.alfasoftware.cz/podpora-nezamestnanosti/
http://www.alfasoftware.cz/prava-povinnosti-uchazece-zamestnani-2/
http://www.alfasoftware.cz/osobni-prekazky-praci-nahrada-mzdy/
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62694&recShow=72&fulltext=&nr=262~2F2006&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=62694&recShow=204&fulltext=&nr=262~2F2006&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=2&idBiblio=62694&recShow=230&fulltext=dovolen~C3~A1&nr=262~2F2006&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://www.alfasoftware.cz/sluzby/mzdove-listky/
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Po úspěšném seriálu profilů jednotlivých zaměstnanců firmy za Vámi přicházíme 

s novou rubrikou „Jak to vidím já“, ve které budete mít možnost poznat nás ještě více. Jak 

víte, Vaše názory nás zajímají a často se Vás na ně ptáme. Proto věříme, že by pro Vás mohl 

být zajímavý i pohled z druhé strany.  

Tématem dnešního článku jsou vzdělávací vícedenní semináře, které pro Vás již 

několik let pořádáme. Pokračujeme tak v tradici, jejíž základy položila předchozí servisní firma 

a společnost Alfa Software, s.r.o. na tuto tradici v roce 2009 navázala. Po svém příchodu 

do firmy se organizace seminářů postupně ujala Ing. Jana Harantová, která se jako první o své 

názory s Vámi podělí. Takže Jano, jak to vidíš Ty? Proč děláme semináře? 

 

„Semináře pro nás znamenají především setkání s našimi milými uživateli. Rádi se 

s Vámi seznamujeme a k Vašim hlasům v telefonu si následně dokážeme přiřadit i Vaše tváře, 

což nám zpříjemňuje a usnadňuje naši práci. Kromě budování dobrých vztahů se zákazníky je 

dalším hlavním důvodem zprostředkování kvalitních odborných informací, které ke své práci 

naši zákazníci denně potřebují.  

Myslím si, že v oblasti pořádání seminářů se nám naše práce docela daří. Zjišťujeme, že 

rok od roku jsou účastníci našich seminářů náročnější a pro nás to znamená, že musíme 

věnovat jejich organizaci značnou pozornost.  

Nevím, kolik z Vás má zkušenosti s pořádáním třídenního semináře pro 300 lidí, ale 

věřte mi, že to opravdu není jednoduché. Snažíme se sladit potřeby všech účastníků a 

vylepšovat i maličkosti. Za poslední dva roky jsme zavedli řadu novinek a potěšilo nás, že 

většinu z nich jste kvitovali s povděkem. Pozitivně jste přijali tzv. školní uspořádání stolů, kdy 

v sále sedí posluchači čelem k pódiu. Osvědčil se nový systém rezervace míst a bez problémů si 

zvládáte samostatně zajišťovat ubytování podle svých představ. Vyhovující je také výdej svačin 

v předsálí – odstranili jsme tak narušování přednášek hlukem, spokojení jste i s nabídkou ovoce 

ke svačině. Úspěch měl také nápad rozšířit počet dámských toalet na úkor těch pánských, snad 

nám to pánové prominou.   

Naopak velmi negativní zpětnou vazbu jsme opakovaně dostávali k výdeji oběda. Výdej 

teplých jídel je pro obsluhu náročný a často trvá nepřiměřeně dlouho. A tak zatímco na jedné 

straně sálu již mají účastníci oběd zkonzumovaný, na druhém konci na výdej oběda teprve 

čekají a nakonec ho dostanou vychladlý. Proto jsme při posledním dubnovém semináři nabízeli 

pouze studenou kuchyni, jejíž výdej je mnohem snazší a rychlejší. S tím jsme ale nepochodili 

vůbec! Vlna kritiky, která se na nás snesla, byla značná a my tak víme, že studený oběd 

můžeme nabízet maximálně jako jednu z variant, nikoli jako variantu jedinou.  

 

 

Jak to vidím já – Proč děláme semináře? 
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Chci se podělit o své zkušenosti! 

 

 

 

 

 

Z předchozího textu je zřejmé, že nám na Vaší spokojenosti opravdu hodně záleží. 

Na druhou stranu ale nezapomínejme na hlavní účel semináře, kterým je zprostředkovat 

odborné aktuální informace! Věříme totiž, že právě pro kvalitní a komplexní informace si 

uživatelé opakovaně přijíždějí. Sama za sebe si myslím, že pokud mám možnost absolvovat 

námi pořádanou odbornou přednášku profesionálního lektora za průměrnou cenu 500,- Kč, 

není přece adekvátní komentovat hodnotu obdrženého dárku nebo v dotazníku spokojenosti 

připomínkovat absenci rautu a mně nevyhovující kuchyni.  

Já i mí kolegové se zúčastňujeme různých vzdělávacích akcí. Často jsou to akce velmi 

renomovaných firem a obvykle za ceny, které několikanásobně převyšují cenu našich seminářů. 

Vždy ale sledujeme, zda jsme se za své peníze dozvěděli něco nového a zda nám bylo školení 

užitečné. Určitě neočekáváme hodnotné dary ani výrazný kulinářský zážitek! Dobře vím, že 

naprostá většina našich uživatelů to vidí stejně a velice mě těší, když se v dotazníku nebo  

e-mailu od Vás objeví věty typu „Velké poděkování celé firmě Alfa Software“, „Skvělá 

organizace“ nebo „Děkujeme, příště na viděnou“. To je pro mě ta nejlepší odměna!“  

JH 

 

Děkuji Janě Harantové za odvahu sdělit veřejně svůj názor a využívám 

možnosti poděkovat jí touto cestou nejen za semináře, ale i za všechnu 

další práci, kterou na svém úseku péče o zákazníky odvádí. Samozřejmě 

ještě větší poděkování patří paní Ingrid Mertlové za dlouholetou 

přípravu seminářů v předchozí servisní firmě i u nás. 

Vážení čtenáři, za sebe i za své kolegy Vám mohu slíbit, že i nadále 

budeme brát v potaz všechny Vaše konstruktivní připomínky a náměty 

na zlepšení naší práce a budeme usilovat o to, aby naše semináře měly stále profesionálnější 

úroveň.  

A co dodat závěrem? Snad jen - nezapomeňte si poznamenat do kalendáře důležité datum 

18. – 20. 11. 2013 a místo KD Družba, Klatovy! 

Mgr. Eva Maurerová 

 

A jak vidíte naše semináře Vy? Podělte se s námi o své zkušenosti! Nejzajímavější komentáře 

zveřejníme v příštím čísle.  

Jak to vidím já – Proč děláme semináře? 

http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=seminare
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Někdo z Vás se o prázdninách určitě chystá na dovolenou na Šumavu, proto jsme si dovolili 

Vám doporučit, jaká zajímavá místa můžete navštívit. Prvním klidným místem je Chalupská 

slať u Borových Lad, cca 13 km od Vimperku.  

Chalupská slať 

Chalupská slať leží asi 1 km od obce Borová Lada. Auto zaparkujte buď přímo tam, nebo 

popojeďte na malé parkoviště kousek od slatě. 

Po poválkovém chodníčku projdete celou slať, 

na konci Vás čeká pohled na největší rašelinné 

jezírko v České republice. Slať se rozkládá 

na ploše 137 ha, průměrná hloubka rašeliny je 

1,9 m, největší mocnost v neporušené části slatě 

dosahuje 7 m.  

Kvilda – počátek všeho putování 

Z Borových Lad se vydejte do šumavského turistického centra – na Kvildu. Kvilda je nejvýše 

položenou obcí v ČR (1065 m n. m.), trvale zde žije asi 200 obyvatel. U kostela sv. Štěpána 

navštivte Informační centrum Národního parku Šumava, expozice je zaměřena na historii 

osídlení území (rýžování zlata, sklářství, výrobu 

ze dřeva). Asi 100 metrů odtud směrem 

na Horskou Kvildu se nezapomeňte občerstvit 

v široko daleko známé pekárně. Pak můžete vyrazit 

na krátkou túru, třeba na prameny Vltavy. 

Kde začíná Vltava 

Pramen Vltavy najdete asi 7 km od Kvildy, pokud se 

vydáte po modré značce. Leží v nadmořské výšce 

1172 m n. m. a nachází se zde symbolický pramen nejdelší české řeky Vltavy. Pramen vypadá 

spíš jako malá studánka, upravená kameny.  

Toto místo bohužel nemělo moc radostnou historii. V roce 1923 zde Klub českých turistů 

slavnostně otevřel turistickou chatu, která však v roce 1953 byla, jako mnoho dalších budov, 

zlikvidována. U pramene najdete i pamětní desku věnovanou zajatcům z pracovního tábora, 

který zde stál během 2. světové války, zajatci zde pracovali na těžbě dřeva. Po 2. světové válce 

se i toto místo stalo pro veřejnost zakázaným územím. 

  

Toulky po Šumavě – Chalupská slať 
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„Váš rentgenový snímek páteře ukázal, 

že máte zlomený jeden obratel,” říká 

doktor pacientovi. „Ale nemusíte mít 

žádné obavy, už jsme to opravili 

ve Photoshopu.” 

 

 

 

 

DOKTOR PO OPERACI: „TAK, PANE, OD TEĎ UŽ ANI 

KAPKU ALKOHOLU A ANI JEDNU CIGARETU.” 

„ŠKODILO BY MI TO?” „ANI NE, ALE MUSÍTE ZAČÍT 

ŠETŘIT NA NÁKLADY TÉTO OPERACE.” 

Mladá udýchaná žena zastaví taxík a 

vykřikne: „Do porodnice!” Taxikář dupne 

na plyn a uhání jako o život. Žena ho však 

uklidňuje: „Pane řidiči, nemusíte tak 

pospíchat, já tam jenom pracuji.” 

Lékař: „Nedýchejte! Dýchejte! Nedýchejte! 

Nedýchejte! Nedýchejte! Další!” 

Sestra po operaci říká chirurgovi: „Pane 

doktore, to už je tenhle měsíc třetí operační 

stůl, který jste zničil. Neměl byste řezat tak 

hluboko…“ 

„Pane doktore, mám v krvi moc železa!” 

„Proč myslíte?” „Místo nehtů mi rostou 

žiletky.” 

„Pane doktore, já ztrácím strašně rychle 

paměť.” „A kdy jste to zpozoroval?”„Co?” 

Před operací: „Musíme vám dát 

narkózu. Chcete injekci nebo se podívat 

na to, kolik by vás stála?” 

 „Pane doktore, velmi děkuji za ten lék, co 

jste mi předepsal!” „???” „Omylem si ho vzal 

strýc a já po něm zdědil dva miliony!” 

Stařec s nemocným srdcem jde 

na kontrolu ke svému kardiologovi a 

doktor se ho ptá: „Tak co, pane Hamáček, 

nezlobí vás ten budík, co jsme vám ho 

voperovali?” „Zlobí, pane doktore, zlobí,” 

stěžuje si děda. „Každý den v pět ráno 

zazvoní!” 

Pan Jaroslav dostal chřipku. Leží, přijde ho 

navštívit přítel a lituje ho: „Ty jsi ale 

chudák, venku je takové vedro a ty musíš 

ležet v posteli. To musí být strašné!” 

„Příjemné to není,” přiznává lazar. „Ale díky 

bohu, mám zimnici!” 

„Pane doktore, můj manžel se velmi 

nachladil, co mám dělat?” „Musí hodně pít 

a odpočívat.” „No, jestli tohle funguje, tak 

skutečně nechápu, jak vůbec mohl 

onemocnět.” 

Sestra v porodnici přináší mladému otci 

dvě děti. „Nevylekalo vás, že jich je víc?” 

ptá se ho. „Ale vůbec ne!” trochu rozpačitě 

odpovídá on. „Tak to jsem ráda! Podržte je 

a já zatím skočím pro ty zbývající.” 

ŘÍKÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA PACIENTOVI 

PO OPERACI: „I VY JEDEN ROŠŤÁKU! KDYBYSTE SE 

SLYŠEL! CELOU DOBU, CO JSME VÁS OPEROVALI, 

JSTE VYKŘIKOVAL SAMÁ NESLUŠNÁ SLOVA!” „A 

NEBYLO TO TÍM, ŽE JSTE MI ZAPOMNĚLI DÁT 

NARKÓZU?” 

  

Zasmějte se – z lékařského prostředí 

Doktor povídá pacientovi: „Vaše dny jsou sečteny. Zítra jdete do práce!” 
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Květnová soutěž 

Spojte slavné české osobnosti s místem jejich narození. Správné odpovědi jsou tyto: 

1D, 2C, 3B, 4A 

Osobnost Místo narození 

1. Kryštof Harant D. Klenová  

2. Josef Lada C. Hrusice  

3. Antonín Dvořák B. Nelahozeves 

4. Mikoláš Aleš A. Mirotice 

 

Výherci od nás dostávají hrneček s motivem Klatov. Štěstí se usmálo na: Alenu 

Samkovou z Mariánských Lázní; Renatu Vaňkovou z Broumova; Hanu Vladykovou 

z Čimelic. Gratulujeme! 

 

Červnová soutěž – doplňovačka 

Tajenku z doplňovačky zasílejte do 12. 7. 2013 na e-mail harantova@mzdyklatovy.cz. 

Výherci od nás obdrží krabici formulářů pro tisk diskrétních mzdových lístků (formuláře jsou 

určeny pro tisk na jehličkové tiskárně). 

 

v jakém měsíci jsme 

vystavovali verzi 2.7.1               
  jakou službu jsme Vám dnes 

představili                 
    jeden z našich dealerů sídlící 

v Praze a Č. Budějovicích                 
    v jakém městě máme novou 

pobočku                         

který den v týdnu míváme 

pravidelné porady                 
    současný prezident ČR 

           
       název našeho 

docházkového systému               
     hlavní město Ukrajiny 

                   
   

Soutěž 

mailto:harantova@mzdyklatovy.cz

