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Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném 

světě. Pesimista se obává, že je to pravda. 

James Branch Cabell 
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Milí čtenáři,  

dnes se s Vámi podělíme o jeden fantastický recept. Venku už je cítit zima, teploty se stále drží 

kolem nuly a tak není divu, že se chceme zahřát. A jak jinak to udělat než pomocí horkého čaje? 

Třeba jablečného! 

Jeden náš kolega přišel s receptem na originální 

jablečný čaj. Postup je velmi jednoduchý, viz foto. 

K fotce přípravy jablečného čaje přikládáme i krátký 

rozhovor dvou kolegů právě ve chvíli přípravy tohoto 

nápoje. 

Eva: „Pavle, co to máš?“  

Pavel: „Jablečný čaj!“ 

Eva: „A jak dlouho tam necháš to jablko vyluhovat?“ 

Pavel: „Dokud se nerozmočí bubák!“ 

 

Upozorňujeme všechny, že příprava tohoto nápoje je jen na vlastní nebezpečí.   

Za společnost Alfa Software, s.r.o.  

Ing. Jana Harantová 

 

 

 

 

 

 Přihlaste se na jednodenní semináře 

 Blog, diskuzní fórum na webu 

 Upozornění pro všechny uživatele AVENSIA 

 Pro chvíle oddechu 

 Zasmějte se 

 Soutěž  

Úvodníček 

Z obsahu 

Vzkazy od čtenářů 

Posíláme velké poděkování paní Liškové, 

protože jako konzultantka je naprosto 

skvělá!!! Jsme s jejím přístupem velmi 

spokojené, je ochotná a milá a s každým 

problémem si poradí! 

 

Děkujeme! 

Oldřiška Davídková, Oldřiška Rosíková 
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17. 1. 2013 – Ostrava, kino ART 

21. 1. 2013 – Praha, pořádá náš obchodní zástupce firma Ecomma, spol. s r.o. 

22. 1. 2013 – Brno, sál zajišťujeme 

24. 1. 2013 – Klatovy, kino Šumava 

28. 1. 2013 – Karlovy Vary, společenský sál Krajské knihovny Karlovy Vary 

 

 

 

 

Jak jsme Vás již v minulém čísle informovali, pořádáme v lednu několik seminářů zaměřených na 

práci s programem AVENSIO, dozvíte se novinky i z oblasti legislativy týkající se mezd a jejich 

zapracování do AVENSIA, jak zpracovat roční zúčtování daně za zaměstnance, roční vyúčtování 

záloh daně za organizaci a roční vyúčtování srážkové daně a samozřejmě odpovědi na Vaše 

dotazy. 

Jak se přihlásit? 

Přihlásit se můžete již nyní vyplněním závazné přihlášky, kterou otevřete kliknutím na Vámi 

vybraný termín v tabulce. 

 

 

 

 

 

 

Přihlášky najdete i na našich internetových stránkách www.alfasoftware.cz v sekci Nadcházející 

události. Na nich si přímo otevřete formulář podle Vámi vybraného termínu a města a vyplníte jej 

do 28. 12. 2012. Další pokyny dostanete v e-mailu, který Vám přijde nejpozději do 3 dnů od 

vyplnění přihlášky. 

Před vyplněním přihlášky si prosím přečtěte obchodní podmínky semináře. 

Důležité upozornění 

Pokud máte zájem zúčastnit se semináře v Praze, vyplňte přihlášku na stránkách firmy Ecomma, 

spol. s r. o. www.ecomma.cz.  

Poplatek 

Poplatek je uveden na stránce každého semináře. V ceně semináře je zahrnuto občerstvení a 

materiály pro účastníky. Semináře budou začínat v 8:30 hod. prezencí účastníků, pan Ing. Kozák 

bude přednášet s malými přestávkami od 9:00 do 16:00 hod. Podrobný program je k dispozici na 

našem webu u každé přihlášky. 

   

Přihlaste se na jednodenní semináře 

http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=seminarostrava
http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=seminarbrno
http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=seminarklatovy
http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=seminarvary
http://www.alfasoftware.cz/
http://www.alfasoftware.cz/wp-content/uploads/2012/11/Obchodni-podminky-seminare.pdf
http://www.ecomma.cz/
http://www.alfasoftware.cz/
http://www.alfasoftware.cz/
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13. listopadu to byly už tři měsíce, kdy funguje naše nová webová stránka. Součástí této stránky je 

sekce Blog a Diskuzní fórum. Na uveřejněné články v Blogu Vás spíše nepravidelně upozorňujeme 

e-mailem. Jsme rádi, že se pod několika články rozvířila docela živá diskuze. 

Nejčtenější články 

Pomocí služby Google Analytics můžeme sledovat návštěvnost našich stránek a počet zobrazení 

jednotlivých příspěvků. Nejvíce Vás zaujal článek o krajských a senátních volbách naší 

konzultantky Ivety Liškové, dále to byl článek týkající se práce při mateřské a rodičovské 

dovolené paní Mirky Heidlbergerové a odvod zdravotního pojištění z dohod o provedení 

práce paní Moniky Veselé. 

Při vytváření a zveřejňování článků se snažíme reagovat na Vaše časté dotazy a na dění v oblasti 

zpracování mezd. Několik tipů na článek do blogu jsme dostali i z dotazníků. Témat, která Vás 

zajímají, je mnoho. Všechna vedeme v patrnosti a časem na ně na našich stránkách najdete 

odpověď.  

Poslední články 

Během posledních týdnů jsme zveřejnili články týkající se dodatkové dovolené, povinnosti mít 

na pracovišti pracovní smlouvu, článek týkající se samostudia a dva články týkající se důvodů 

výpovědi a jaké možnosti má zaměstnavatel při ukončení pracovního poměru. 

Diskuzní fórum a pokládání otázek  

Jsme moc rádi, že se již pár z Vás registrovalo v našem diskuzním fóru a 

aktivně diskutují. Chtěli bychom Vás pouze upozornit, abyste se ptali na 

to, co by mohlo zajímat více návštěvníků. Pokud máte konkrétní dotaz týkající se  programu 

AVENSIO, kontaktujte prosím naše konzultantky nebo svého obchodního zástupce. Naše 

konzultantky na telefonní lince 376 709 850 Vám rády pomohou s Vaším konkrétním problémem, 

popř. se k Vám přes vzdálenou správu připojí a vše se vyřeší během chvilky.   

Jak se registrovat na fóru? 

Pokud máte dotaz, který bude zajímat více lidí, neváhejte ho nadnést v našem diskuzním fóru. Pro 

to, abyste mohli vkládat své dotazy nebo naopak odpovídat na otázky již položené, musíte se 

registrovat jako člen fóra. K registraci Vám postačí jen jméno a Vaše e-mailová adresa. Registrovat 

se můžete například na této stránce. Po vyplnění požadovaných údajů Vám na uvedenou e-

mailovou adresu přijde potvrzení a heslo pro přístup do fóra. 

 

Blog, diskuzní fórum na našem webu 

http://www.alfasoftware.cz/krajske-senatni-volby-2012/
http://www.alfasoftware.cz/prace-pri-materske-rodicovske-dovolene/
http://www.alfasoftware.cz/prace-pri-materske-rodicovske-dovolene/
http://www.alfasoftware.cz/odvod-zdravotniho-pojisteni-dohod-provedeni-prace-2/
http://www.alfasoftware.cz/odvod-zdravotniho-pojisteni-dohod-provedeni-prace-2/
http://www.alfasoftware.cz/dodatkova-dovolena/
http://www.alfasoftware.cz/povinnost-mit-na-pracovisti-pracovni-smlouvu/
http://www.alfasoftware.cz/povinnost-mit-na-pracovisti-pracovni-smlouvu/
http://www.alfasoftware.cz/samostudium-zakon-5632004-sb/
http://www.alfasoftware.cz/duvody-vypovedi-vypoved-pracovni-neschopnosti-vypoved-ve-zkusebni-dobe/
http://www.alfasoftware.cz/duvody-vypovedi-vypoved-pracovni-neschopnosti-vypoved-ve-zkusebni-dobe/
http://www.alfasoftware.cz/jake-jsou-moznosti-ukonceni-pracovniho-pomeru-ze-strany-zamestnavatele-2/
http://www.alfasoftware.cz/wp-login.php?action=register
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Víte, že … 

podle vědců lidský 

pozdrav odpovídá 

usmiřovacím 

gestům 

společensky žijících 

živočichů? 

„Vi ankau volas lerni 

Esperanton?“  

„ 

 

 

V dnešní rubrice „Pro chvíle oddechu“ se zaměříme na komunikaci a především její začátek – tedy 

na pozdrav. Víte, kde se pozdrav vzal a proč má i svůj vlastní svátek? Dostanete i odpověď na 

otázku, proč vlastně vznikl jazyk esperanto. 

Kde se vzal, tu se vzal 

Asi takto by se dal označit původ pozdravu. Podle vědců mohl být prvním pozdravem stisk rukou 

australopitéků (předchůdce člověka, žijící před 2 až 4 miliony let před 

Kristem). Tímto stiskem měli tomu druhému ukázat, že nemají žádné 

zbraně. Postupem času si každá světová kultura vytvořila svůj vlastní 

způsob pozdravu. Pokud se na japonské ulici setkají dva muži, 

rozepnou kabáty a sejmou klobouky. Je to pozůstatek z dob, kdy tak 

dokazovali, že nejsou ozbrojeni. Domorodci z Nové Guineje zase vítají 

cizince s hlavou pokrytou břečťanovými listy, které symbolizují 

přátelství, Eskymáci si kromě tradičního podání ruky třou své nosy.  

 

21. 11. - Světový den pozdravů 

Světový den pozdravů se slaví již od roku 1973, o jeho vznik se zasloužil Michael McCormack.  

Hlavní podnětem bylo rozpoutání arabsko-izraelské války a uvedení americké armády do 

pohotovosti. Michael McCormack věřil, že pokud by lidé všude na světě ukázali svým vůdcům, že 

je lepší spolu mluvit než bojovat, bylo by možné válkám zabránit. Vycházel z toho, že první slovo, 

které si lidé při setkání řeknou, je pozdrav. To platí mezi lidmi bez rozdílu víry, politické 

příslušnosti, etniky i národa. Den pozdravů spojuje mnoho lidí na světě, kteří souhlasí s tím, že mír 

začíná u jednotlivců. 

 

Esperanto – komunikace napříč národy 

Esperanto je jazyk určený pro podporu rovnoprávné mezinárodní komunikace, pro 

usnadnění porozumění a přátelství mezi lidmi. Umělý jazyk esperanto vytvořil polský 

lékař židovského původu Ludvík Lazar Zamenhof v roce 1887, chtěl tak poskytnout neutrální 

prostředek pro rovnoprávnou komunikaci a porozumění mezi lidmi, kteří nemají společný jazyk. 

Jazyk se zpočátku jmenoval Lingvo Internacia – mezinárodní jazyk. Když Zamenhof představil svůj 

jazyk, udělal to pod jménem Doktoro Esperanto (tj. „doktor, který doufá“, že se jeho jazyk ujme). 

Proto se mnohdy užívalo označení „jazyk doktora Esperanto“ a krátce poté už jenom „Esperanto“ 

a tak to zůstalo až dodnes. 

  

Pro chvíle oddechu 
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Každý si určitě rád zavzpomíná na dobu, kdy chodil do školy, a proto Vám přinášíme několik vtipů 

právě ze školství. 

 „Jak se nazývá člověk, který bez přestání mluví, i když ho nikdo neposlouchá, Pepíčku?” 

„Učitel.” 

 „Musíte si zvykat na větší samostatnost při učení,” oznamuje dětem učitelka. „Jste 

už ve třetí třídě a vaši rodiče brzo na probíranou látku nebudou stačit!”  

 Pepíček přijde domů ze školy a chlubí se, že konečně dostal roli v třídním divadelním kroužku. 

Tatínek se ptá, jakou, a Pepíček povídá: „No, hraju pána, který je už dvacet let ženatý.”„No, 

když na sobě budeš pracovat, jistě brzy dostaneš roli, která také něco říká.” 

 Jedna z prvních hodin u prvňáčků: „Jeníčku, pověz mi, z čeho máš ten svetr?” „Z vlny.” 

„Správně.  A kterému zvířeti za něj vděčíš?” „Tetě.” 

 „Pane Knedlíčku,” stěžuje si jednomu z rodičů třídní učitelka, „váš syn zlomil naší paní ředitelce 

pěstí nos.” „To je mrzuté,” uzná otec, „ale předem musela vědět, že je mladej šampion v boxu!” 

 Profesor zkouší ze zoologie: „Co je to za ptáka?” A ukáže ze zakrytého tvora jen nohy.„Nevím,” 

odpovídá student.„Tak je to za pět,” konstatuje profesor, „jak se jmenujete?” Student si vyhrne 

nohavice: „Můžete také hádat!” 

 „Jaký náboženský spor je nejvážnější?” „Spor mezi dvěma papeži.” 

 „Váš syn má za ušima,” chválí chlapce na třídních schůzkách učitel.„Ach, promiňte,” omlouvá se 

maminka. „Já mu říkala, že se tam má pořádně umýt!” 

 Úryvek ze slohové práce žáka třetí třídy: „Z našeho mostu je tak 

velkolepý pohled, že se již mnoho lidí rozhodlo ukončit zde svůj život.”  

 „Pepíčku,” zeptá se kantor, „co je to bajka?”„Bajka,” povídá Pepa, „je, když 

si třeba vyprávějí osel a vůl tak jako my dva, pane učiteli!”  

 

Vzkaz od pana Murphyho 

Opisuješ-li jednu práci, je to plagiát. Opisuješ-li dvě práce, je to kompilát. Opisuješ-li tři a více 

prací, je to vědecká studie. 

  

Zasmějte se 
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Trimethylaminuria syndrom 

1. Váš pot je cítit jako zkažená ryba 

2. Každý den musíte jíst ryby 

3. Každý den si musíte zaplavat 

 

Chci dostávat měsíčník Alfík do své e-mailové schránky! 

 

 

 

 

 

 

Soutěž z minula 

Minule jste si prověřovali, zda znáte málo známé syndromy. U všech otázek byla správná první 

odpověď. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujeme těmto šťastlivcům a posíláme jim knihu plnou křížovek: Jitka Polášková, Přerov; Marie 

Hubálková, Žamberk; Věra Černá, Meziměstí. 

 

Nová soutěž 

V dnešní soutěži zůstaneme u umělého jazyka esperanto. Uhodnete (nebo přeložíte), co znamená 

tato v esperantu psaná věta česky?  

 

„Mia hundo mangis tasko.“ 

A. Můj pes snědl úkol. 

B. Mluvím velmi dobře anglicky. 

C. Mám chuť na velký steak s oblohou. 

Správnou odpověď posílejte na e-mail 

harantova@mzdyklatovy.cz do 7. 12. 

2012. Tři vylosovaní výherci od nás obdrží 

vitamínový balíček. 

 

Soutěž 

Couvad syndrom (Kuvad syndrom) 

1. Jako partner budoucí maminky máte 

těhotenské obtíže 

2. Často si musíte dát sklenku šampaňského 

3. Nesmíte jíst sýry 

 

Cotardův syndrom 

1. Myslíte si, že Vám chybí jeden nebo více tělesných orgánů 

2. Vypadávají Vám vlasy 

3. Musíte si často mýt ruce 

 

Příští číslo vyjde 

13. 12. 2012 

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

