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Mám utkvělou představu o tom, jaké bude úvodní foto únorového Alfíka: Krmítko obalené 

ptactvem v zasněžené zahradě s modrým nebem. Dokonalá romantika! Pokud ale obrátíte list 

zpět, zjistíte, že všechno je jinak. V den, kdy vysvitlo sluníčko a podmínky na focení byly 

přijatelné, sněhu zůstalo jen pocukrováno a hejna strávníků, denně pilně navštěvující krmítko, 

se naší „jídelně“ vyhýbala. Kupodivu jim nejvíce vadila má postava číhající s fotoaparátem . 

Ti nejodvážnější (nebo nejhladovější) občas učinili na budku bleskový nálet, ukořistili semínko 

a byli pryč. Smířila jsem se s tím, že pořádný sníh prostě letos v našich končinách už asi 

nebude, ale na sýkory si tu pěkně počkám! Jakmile ptáčkové zjistili, že jim z mé strany nic 

nehrozí, začali se postupně přesunovat ke krmítku. Pokaždé o ptačí krok. Je to zkouška 

trpělivosti a meditace zároveň. Jen kdyby nebyla taková zima! Jo, v Indii, tam se jim 

to medituje, když mají pořád teplo! V okamžiku, kdy poletušky už téměř bez obav uzobávaly, 

cvakla jsem spouští fotoaparátu a žlutočerné střely se rozletěly po celé zahradě. Opět 

zkamením a zkouším štěstí ještě několikrát. Fotka s prázdnou budkou je k ničemu!  

 

Utkvělá představa byla propuštěna a nakonec se mi povedlo na zlomek okamžiku zachytit 

alespoň část výjevu, kterým se mohu těšit každý den, a nejlépe pěkně v teple za oknem . 

Jsem ráda, že se o něj s vámi můžu podělit.  

Přeji Vám utěšený zbytek zimy a příjemné počtení . 

 

  

 

 

 

   

 

        Bc. Jitka Hejlová 

                      redakce časopisu ALFÍK 

             hejlova@alfasoftware.cz 
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Termíny pro podání vyúčtování daní za rok 2017 
 

Víte, jaké jsou lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování 

daně vybírané srážkou za zdaňovací období roku 2017? 

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen „vyúčtování zálohové daně“) se podává 

podle ustanovení § 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kde je uvedeno, 

že plátce daně je povinen podat vyúčtování do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, 

pokud plátce daně podá vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března. 

Lhůta pro podání vyúčtování zálohové daně za rok 2017 je tedy do 1. března 2018 

(papírová forma), v případě elektronického podání je do 20. března 2018. 

Související tiskopisy: 

Vyúčtování – MFin 5459 – vzor č. 22 

Pokyny k vyplnění vyúčtování – MFin 5459/1 – vzor č. 22 

Příloha č. 1 k vyúčtování – MFin 5490/1 – vzor č. 17 

Příloha č. 2 k vyúčtování – MFin 5530 – vzor č. 14 

Příloha č. 3 k vyúčtování – MFin 5490 – vzor č. 16 

Příloha č. 4 k vyúčtování – MFin 5531 – vzor č. 11 

Lhůta pro podání Vyúčtování daně vybírané srážkou (dále jen „vyúčtování srážkové daně“) 

není upravena žádným z ustanovení zákona o daních z příjmů, a proto platí obecné 

ustanovení daňového řádu. Podle ustanovení § 137 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., 

daňového řádu se vyúčtování podává do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku. 

Lhůta pro podání vyúčtování srážkové daně za rok 2017 je tedy do 3. dubna 2018.  

 

Související tiskopisy: 

Vyúčtování – MFin 5466 – vzor č. 17 

Pokyny k vyplnění vyúčtování – MFin 5466/1 – vzor č. 16 

Příloha k vyúčtování – MFin 5466/A – vzor č. 13 

 TIPY AVENSIA 
 

http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5459_22.pdf?201801271050
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5459-1_22.pdf?201801271050
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5490-1_17.pdf?201801271050
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5530_14.pdf?201801271050
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5490_16.pdf?201801271050
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5531_11.pdf?201801271050
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5466_17.pdf?201801271050
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5466-1_16.pdf?201801271050
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5466-A_13.pdf?201801271050
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Daňový kalendář vč. upozornění na daňové povinnosti v roce 2018 si můžete 

prohlédnout zde. 

Program AVENSIO Software: 

Všechny shora uvedené daňové formuláře včetně možnosti elektronického 

podání vyúčtování zálohové a srážkové daně naleznete v programu AVENSIO Software 

v okně Hlavní nabídky viz Tiskové sestavy – Daně – Roční organizace. 

Připomínám, že před tiskem daňových formulářů vč. příloh nebo před exportem dat 

do datového souboru je nutné provést generování dat – viz Příprava vyúčtování 

zálohové/srážkové daně. 

Podrobný postup je popsán v dokumentu „Roční vyúčtování daně 

za organizaci“ uložený v menu programu Nápověda – Soubory nápovědy – 

Speciální činnosti v programu. 

 

Změna (zvýšení) nezabavitelných částek pro rok 2018 
 

V roce 2018 se opět mění výše nezabavitelných částek při provádění srážek ze mzdy, 

a to z důvodu zvýšení normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě 

v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel na základě nařízení vlády č. 407/2017 Sb. ze dne 29. 11. 

2017. 

Nezabavitelná částka na osobu povinného se totiž stanoví jako 2/3 součtu částky životního 

minima jednotlivce (tj. částky 3.410 Kč, která se nezměnila již od roku 2012) a částky 

normativních nákladů na bydlení (tj. částky 5.928 Kč, v roce 2017 = 5.822 Kč), tj. 2/3 z částky 

9.338 Kč (3.410 + 5.928; /v roce 2017 = 2/3 z částky 9.232 Kč/) = 6.225,33 Kč (v roce 2017 = 

= 6.154,67 Kč). 

Na každou vyživovanou osobu (manžela, děti, …) se stanoví nezabavitelná částka jako 

¼ základní nezabavitelné částky, tj. 1/4 z 6.225,33 Kč = 1.556,33 Kč (v roce 2017 = 1538,67 Kč). 

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, činí součet částky životního 

minima a normativních nákladů na bydlení, tj. 9.338 Kč (v roce 2017 = 9.232 Kč). Jedna třetina 

z této částky činí 3.112 Kč (v roce 2017 = 3.077 Kč). 

 TIPY AVENSIA 
 

http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/MF-7_21.pdf?201712270951
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Úpravu pravidel při výpočtu a odvodu správných částek obsahuje verze mzdového 

a personálního programu AVENSIO Software č. 3.0.2 vystavená 20. 12. 2017 s tím, že nové 

nezabavitelné částky poprvé ovlivní výpočet srážek ze mzdy za měsíc leden 2018. 

 

Některé vybrané předpisy související s exekučním/insolvenčním řízením: 

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro krajské a okresní soudy 

zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

zákon č. 119/2001 Sb., o souběhu exekucí 

zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád 

vyhláška č. 330/2001 Sb. – o odměně a náhradách soudního exekutora  

vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti 

zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 

zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 

nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách 

vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení 

vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových 

výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných 

výdajů 

vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí 

zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních soudních řízeních 

 

 

 

 

Tyto tipy pro vás připravila Iveta Lišková,  

konzultantka programu AVENSIO Software, liskova@alfasoftware.cz 

 

 TIPY AVENSIA 
 

http://www.alfasoftware.cz/produkty/mzdovy-system-avensio/
http://www.alfasoftware.cz/produkty/mzdovy-system-avensio/
mailto:liskova@alfasoftware.cz
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Nejnovější verze programu AVENSIO 

 

Věříme, že jste zaznamenali v lednu a únoru zprávy o aktualizacích AVENSIA a máte 

nainstalovanou nejnovější verzi 3.0.3. nutnou ke správnému zpracování ročního zúčtování 

daní. Pokud jste náš informační mail propásli, přihlaste se do Zákaznické zóny MOJE ALFA 

a stáhněte si aktualizaci ihned. Link pro rychlé přihlášení do Zóny najdete ZDE.  

 

Jste-li aktivním uživatelem programu AVENSIO a jste přesvědčeni, že Vám informace o vydání 

verze nedorazila, zkontrolujte zpětně Vaši doručenou poštu, zejména pokud máte svůj 

mailový účet na Seznamu, projděte e-maily v záložce „Hromadné“. Pokud přesto nenacházíte 

ve své schránce naše zprávy, kontaktujte oddělení péče o zákazníky na adrese 

hrabetova@alfasoftware.cz. 

 

Dovolujeme si připomenout, že každá organizace může mít registrovaných na MOJE ALFA 

hned několik mailových adres. Zprávy pak nedostává pouze jeden člověk z organizace, ale 

i jeho zástupce či nadřízený, což je praktické zejména v případě, že pracovník mzdové 

účtárny náhle onemocní. Navíc, každý uživatel si může v Zákaznické zóně zaregistrovat 

všechny e-mailové adresy, na kterých funguje, aby měl jistotu, že naše upozornění a tipy 

budou vždy bezpečně doručeny i v případě, že některá z mailových schránek bude 

vykazovat technické problémy. 

 

 

ŠKOLSKÁ STATISTIKA P1-04 

30. 1. jsme vás informovali o změně ve Statistickém výkazu P1-04 týkající se vykazování 

podpůrných opatření ze státního rozpočtu - viz Vzor formuláře výkazu P1-04 pro 1. - 4. 

čtvrtletí 2018 a Metodický pokyn pro výkaz P1-04 pro 1. - 4. čtvrtletí 2018. 

Ve verzi AVENSIA 3.0.3.10 z 23. 1. 2018 byl proto přidán nový zdroj financování "Podpůrná 

opatření ze státního rozpočtu", který jste mohli poprvé použít při zúčtování platů za leden 

2018. Jeho nastavení lze zkontrolovat v menu Hlavní nabídka - Číselníky - Struktura 

organizace - Zdroje financování. Požadované změny budou včas zahrnuty i do Statistického 

výkazu P1-04 generovaného z programu AVENSIO. 

 

Autor příspěvku: Bc. Jitka Hejlová  

 Víte, že…? 
 

https://download.alfasoftware.cz/
mailto:hrabetova@alfasoftware.cz
http://www.msmt.cz/file/45515/
http://www.msmt.cz/file/45515/
http://www.msmt.cz/file/45516/
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 19. 2. – 20. 2. - BRNO – Začínáme s programem 

AVENSIO, v počítačové škole PC-DIR Real, 

Mlýnská 425/70, Brno-střed 

Uzávěrka přihlášek proběhla 12. 2. 

O možnostech přihlásit se na poslední chvíli 

se informujte na e-mailu hrabetova@alfasoftware.cz  

nebo na tel. čísle 376 709 893. 

 

 

 22. 2. – PRAHA – Personální agenda v programu 

AVENSIO, PC učebna ALTUS TRAINING Center, 

Lisabonská 799/8, Praha 9  

Uzávěrka přihlášek právě teď! 

K dispozici poslední volná místa 

Podrobnosti a PŘIHLÁŠKA 

 

 

 27. 3. – ČESKÉ BUDĚJOVICE – AVENSIO pro pokročilé,  

VOŠ, SPŠ automobilní a technické, Skuherského 

1274/3, České Budějovice 

Podrobnosti a PŘIHLÁŠKA 

 

 

 

 

První část plánu všech akcí jsme zveřejnili v minulém Alfíkovi 

a na následující straně najdete plán pro 7-12/2018.  

Brzy též obdržíte pozvánku na JARNÍ SEMINÁŘ, který se koná 

25. – 26. 4. 2018 v Klatovech.  

 

Podle potřeby klientů budeme zařazovat další akce. 

Samozřejmě, budou-li požadavky z vaší strany, rádi přijedeme školit 

i do vašeho města za předpokladu obsazení kapacity učebny .  

Vždy aktuální informace o školeních a seminářích najdete ZDE 

na našem webu www.alfasoftware.cz.  

Případně pište své dotazy na hrabetova@alfasoftware.cz. 

 NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI 

mailto:hrabetova@alfasoftware.cz
http://www.alfasoftware.cz/skoleni-personalni-agenda-programu-avensio-praha/
http://www.alfasoftware.cz/skoleni-personalni-agenda-programu-avensio-praha/
http://www.alfasoftware.cz/avensio-pro-pokrocile-ceske-budejovice/
http://www.alfasoftware.cz/avensio-pro-pokrocile-ceske-budejovice/
http://www.alfasoftware.cz/rubrika/terminy-skoleni-seminaru/
http://www.alfasoftware.cz/
mailto:hrabetova@alfasoftware.cz
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MĚSÍC SEMINÁŘE 2018 

 

 ŠKOLENÍ 2018 

 

 

VII. 

   

Školíme individuálně 

 

    

VIII.   

ÚT 28.8. Personální agenda v programu AVENSIO – PRAHA 

   

 

  ST 29. 8. AVENSIO pro pokročilé - PRAHA  

 

  
UPOZORNĚNÍ: Ti, kteří se přihlásí na obě školení, tj. na 28. i 29. 8,   

obdrží druhý kurz za 50 % ceny! 

 

  

 

IX.   

PO 24. 9. Personální agenda v programu AVENSIO - BRNO  

 

 

  ÚT-ST 25. -26. 9. Začínáme s AVENSIEM - Klatovy  

   

X.   

ST 3. 10. „ODMĚŇOVÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ“ s PhDr. Valentou - 

BRNO - hotel Continental  

  

 

  

PO 8. 10. „ODMĚŇOVÁNÍ VE ŠKOLSTVÍ“ s PhDr. Valentou - 

PRAHA – Otidea 

 

 

  

ÚT 16. 10. AVENSIO pro pokročilé - PRAHA  

 

 

  ST 17.10. Personální agenda v programu AVENSIO - PRAHA   

 

    

XI. 

ÚT 20. 11. - ČT 22. 11. 

PODZIMNÍ SEMINÁŘ 

 

 

PO 19. 11.2018 Personální agenda KLATOVY 

 - zvýhodněná cena pro účastníky Podzimního semináře  

 

 

  ÚT-ST 27. 11. - 28. 11. Začínáme s AVENSIEM - PRAHA  

 

    

 

    

XII.   

 

Školíme individuálně 

      

Navazuje na plán akcí 1-6/2018 zveřejněný v minulém čísle. 

ZMĚNA TERMÍNŮ A MÍSTA KONÁNÍ VYHRAZENA!  

 PLÁN AKCÍ 7-12/2018 
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Stalo se to uprostřed zimy. Právě u nás pobývala moje mamka, 

aby si dostatečně užila babičkovské radovánky s vnoučkem. Jednoho rána se 

u snídaně nevzrušeně zmínila o noční návštěvě. Sice malé, ale nezvané. 

Vzbudil ji šramot, který se stále blížil. Rozsvítila a pár kroků od postele se na ni 

smálo zvířátko, které ovšem nebylo plyšové, jako ty ostatní, které s ní sdílely pokoj. 

Teta Kateřina ze Saturnina by se o tom určitě pohoršovala hovořit. Ano, přesně tak – byl to 

šedý hlodavec! Naštěstí ten velikosti „S“. Divila jsem se, že babička zůstala klidná, neměla 

sbalené věci a ještě před svítáním neopustila dům. Z dětství jsem si totiž pamatovala, že myší 

se bojí výrazně více, než se jí obávají ony. Na dovolené nás budila křikem uprostřed noci. 

Stála na stole a my děti z toho měly samozřejmě legraci, protože tatínek musel zbytek noci 

svítit baterkou do všech koutů chaty, aby se šedé kožíšky už netroufly přiblížit. Hlodavci ji už 

tolik neděsí, anebo je touha být poblíž vnoučete silnější, než strach?  

Učinili jsme bezpečnostní opatření. Pozvali do „hostinského“ pokoje kočku Báru a nechali 

ji tam pár hodin působit. Pak jsme ji přemístili do rozestavěných prostor, odkud myška 

k babičce vnikla. Bohužel, zvířecí řeči neznaje, jsme se nedozvěděli, jestli lov byl úspěšný. 

Kočka je venkovní a zimní kožíšek šikovně skrývá i ten nejmenší náznak, zda náhodou noční 

návštěvnici na místě nepozřela.  

Babičku přijel druhý den vyzvednout děda. Samozřejmě historku o noční akci se dozvěděl 

telefonicky předem a byl proto náležitě vyzbrojen. Přivezl vlastní pastičku i návnadu 

a jako zkušený myšilov, který má na kontě již desítky úlovků odchycených v zahradním 

domku, nás začal ihned poučovat: „Žádný sýr ani chleba! Chytám jen na tohle“ a ukazoval 

sáček s jádry vlašských ořechů. „Dáš tam půlku ořechu. Je potřeba ho pořádně nabodnout 

a pastičku úplně přesně vyladit,“ upřesňoval dále. Vnouče spící v předsíni v kočárku jen letmo 

pozdravil a s očima planoucíma loveckou vášní nesl nastraženou pastičku jako svatý grál 

na místo určení. To, že její seřízení bylo opravdu hodně jemné, jsme zjistili záhy díky výkřiku. 

Pastička předčasně sklapla a chytila dědu. Sakroval na celé kolo, ale trpělivě celý postup líčení 

zopakoval už přímo tam, kde měla být past umístěna.   

Druhý den ráno jsem zvědavě běžela prohlédnout nástrahu a…. nic. Další den končil a opět 

bez úlovku. Dny plynuly a sestava pastiček uvnitř i vně pokoje marně vyhlížela své oběti. 

Nebýt toho, že jsme po návštěvnici našli malé černé vzpomínky, které původně babička 

považovala za „takové ty chlupy z ponožek“, avšak po nasazení brýlí odhalila jejich pravý 

původ, podezírali bychom ji, že vypasenou myšku viděla pouze ve snu. Možná, že babičce 

přišla říci něco důležitého, anebo prostě chtěla za všechny myši uzavřít příměří. Každopádně 

jediný, kdo se do pasti chytil, byl náš děda .  

                                                                  Autor článku: Bc. Jitka Hejlová, redakce časopisu Alfík  

NOČNÍ NÁVŠTĚVA 
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Znáte Zdeňku Jordánovou? Pokud jste se s ní a jejími knihami zatím 

nesetkali, vězte, že je autorkou více, než tuctu publikací. Tato výjimečná 

žena oslaví 26. února své 62 narozeniny.  

Její knihy se velice dobře čtou a nutí k zamyšlení. 

Víte,  proč se věci dějí tak, jak se dějí? Zde je několik tipů 

na nahlédnutí „pod sukénku“ příčin a souvislostí . 

 

„Zvířata nám svým chováním předávají důležité informace o pravé podstatě 

našeho života a o našem pochopení sebe sama a světa kolem,“ uvádí autorka 

v anotaci knihy „MOUDROSTI ZVÍŘAT“.  

 

Mezi mé knižní favority, ke kterým se ráda vracím, patří titul „SOUVISLOSTI“. 

„Život každého z nás je jen příčina a následek protlačený cedníkem 

univerzálních zákonitostí,“ uvádí autorka a radí: „Nezdržujte se tím, že nechcete 

přijmout to, co se vám děje. Vše má prostě důvod. Vše jsou jen reakce na vaše 

akce. Každá vaše myšlenka se ve vašem životě zhmotní, každá vaše myšlenka 

se projeví. Všechny věci mají svůj řád. Poznejte souvislosti, využijte je ve svém 

životě, důvěřujte….“ 

 

Jako velice povedenou hodnotím i další knihu Zdeňky Jordánové „TVOJE DÍTĚ 

JAKO ŠANCE PRO TEBE“. Skrze své děti máme šanci dozvědět se o sobě 

všechno a pohnout se ve svém životě dál, poznat a pochopit: „Využij 

jedinečnou příležitost tohoto dokonalého zrcadla. Naslouchej svému dítěti 

a využívej jeho nekonečnou moudrost a jeho dokonalé přijetí. Již nikdy v životě tě 

nebude mít nikdo tolik rád a tolik ti důvěřovat. Již nikdy nikdo o tobě nebude tolik 

vědět a tolik tě znát.“ 

 

„POZNEJ SVŮJ CÍL“ se chystám „přelouskat“ v nejbližší době. Každý, kdo 

se opravdu zajímá o svůj život, zkoumá další souvislosti a má chuť "vědět více".  

Je svým životem nadšen a naplněn. Autorka nás vyzývá: „Nelíbí-li se vám váš 

život, změňte ho, jen vy máte tu moc…“  Pořádá i vzdělávací cyklus na toto 

téma. Blíže o kurzu „Poznej svůj cíl“ najdete na jejím webu ZDE. 

 

Autor příspěvku: Bc. Jitka Hejlová, hejlova@alfasoftware.cz 

KNIŽNÍ TIPY 

http://www.poznejsvujcil.info/program.php
mailto:hejlova@alfasoftware.cz
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Dobrý den, 

 

moc děkuji, lednový seminář byl příjemný a přínosný, organizačně výborně zvládnutý, pro Vaši 

firmu "standard". 

Děkuji i za zaslané materiály a přeji hezký den! 

 

Hana Kotalová, mzdová účetní, ZŠ Planá 

 

 

Dobrý den paní magistro Maurerová, 

 

mnoho let spolupracujeme s Vaší firmou. Mzdy zpracováváme na Vašem mzdovém systému. 

Vždy se můžeme spolehnout na různé výstupy, přehledy a statistiky z programu.  

 

Vzhledem k tomu, že jsme velká zdravotnická organizace, máme i požadavky na specifické 

výstupy. Dochází k tomu, že požadovaný výstup není nadefinovaný. V tomto případě je 

naším zachráncem pan inženýr  Emil Teska. Chci mu vyjádřit pochvalu. Vždy nám vychází 

maximálně vstříc. Vážím si jeho dlouholetého profesního přístupu. Vzhledem k tomu, 

že se dorozumíváme na dálku, není jednoduché porozumět našim požadavkům.  

 

Svým obětavým přístupem vytváří dobré jméno Vaší společnosti. 

S úctou 

 

 

Ludmila Pysková 
Oddělení personální a mzdové - vedoucí 
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace    
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava 
  

 

Děkujeme za vaše dopisy, které nám vždy dodají novou energii! Rádi pomáháme .                  

Váš tým ALFA Software 

  

Z VAŠICH DOPISŮ 
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V minulém čísle jsme se ptali na životní motto naší nové kolegyně  

Aleny Kváčové, které se skrývalo v tajence křížovky.  

Mottem paní Aleny, která je konzultantkou docházkového systému BETA,  

je „VYDRŽET NAD HLADINOU S ÚSMĚVEM“ . 

 

Křížovka nebyla dle „testovacích luštitelů“ vůbec jednoduchá,  

o to více si vážíme, že ji vyluštilo a tajenku zaslalo 22 soutěžících! 

Tašku na rameno vyhrává paní Renáta Levinská z Čáslavi, pan Josef Kameníček z Brna 

a paní Lenka Novotná z Horních Beřkovic. Výhercům srdečně GRATULUJEME! 

 

   

SOUTĚŽ 2/2018 
  

Tentokrát soutěžíme v zoologických, přesněji řečeno ornitologických 

znalostech. Napište nám, které ptáčky můžeme aktuálně zahlédnout 

u krmítek v našich zeměpisných šířkách. Chceme znát druhové a 

rodové jméno. Kdo chce být vzorný, může přidat i latinský název. 

Do slosování budou zařazeny správné a nejobsáhlejší odpovědi . 

        

Své odpovědi zasílejte do 10. března výhradně prostřednictvím tohoto formuláře.   

 

3 vylosovaní výherci obdrží balíček předmětů obsahující „klatovskou krabičku“,    

což je box s poznámkovými papírky,  

„dotykovou“ propisku a šňůrku na krk.  

 

 

 

 

Napište nám, co vás zajímá! Alfík je tu pro vás, proto je pro nás důležitá 

Vaše zpětná vazba. Dotazy, zážitky a příspěvky pro náš časopis zasílejte 

na info@alfasoftware.cz 

 

Sledujte nás také na Facebooku: ALFA SOFTWARE, s.r.o.   

https://www.facebook.com/alfasoftware/ 

 

SOUTĚŽ   
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVMk5X16-CgahQinFL2f20_COHZymIU61qxHio_zVzflyAOg/viewform
mailto:info@alfasoftware.cz
https://www.facebook.com/alfasoftware/

