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Schovávají se v příkopu u silnice. Je jich všude plno, ale zpočátku se velice dobře maskují 

zeleným kabátkem a bílou čepicí. Vypadají křehce, ale přesto se dokážou prosadit i v mrazu, 

sněhu a dešti. Počasí navzdory čekají tiše stále na stejném plácku. O čem asi sní? Snad o svých 

machrech. Jenže machři se řítí silnicí nad nimi, aniž sundají nohu z plynu. O jejich existenci 

nemají ponětí!  

 

Skláním se k nim a poklekám. Po chvilce si dokonce i lehnu. Koukám na ně z různých úhlů, 

snažím se zachytit ten úchvatný obraz osvícený jarním sluncem. Koukám a mám radost. Jenže 

na mě zase kouká okolo jdoucí starší paní s hůlkou, evidentně má také radost. Pravděpodobně 

si musí myslet, že jsem přebrala, když se tam takhle válím. To bude sousto pro sousedky! 

V záhybu příkopu není vidět, co mám v ruce. Narovnám se, ukážu fotoaparát 

a „ohůlkovanou“ babičku pozdravím. Prohodíme pár slov na téma počasí a zdravotní vycházky. 

Zklamaně mašíruje dál. Senzace se nekoná. Znovu si kleknu a udělám ještě pár záběrů, 

abych se s vámi mohla podělit o jarní radost. Sněženky jsou prvními posly jara, tak co jiného 

by mělo být na březnové titulní fotografii? Ač se zima ještě nevzdává, díky sněženkám už to 

víme - má to spočítané!  

 

Přeji vám krásné jarní dny a příjemné počtení . 

  

 

 

 

 

   

 

        Bc. Jitka Hejlová 

                      redakce časopisu ALFÍK 

             hejlova@alfasoftware.cz 

 

 

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 

OOOBBBSSSAAAHHH         

OOO   TTTiiipppyyy   AAAVVVEEENNNSSSIIIAAA            

OOO   VVV íííttteee,,,   žžžeee………???   

OOO   NNNaaadddccchhhááázzzeeejjj íííccc ííí   uuudddááá lllooossstttiii   

OOO   JJJaaarrrnnn ííí   ssseeemmmiiinnnááářřř   222000111888   

OOO   PPPeeečččeeennn ííí   jjjmmmééénnneeemmm   BBBiiikkkrrraaammm   

OOO   ZZZ   VVVAAAŠŠŠIIICCCHHH   DDDOOOPPPIIISSSŮŮŮ   

OOO   KKKřřřííížžžooovvvkkkaaa   

  

 ÚÚÚVVVOOODDDNNNÍÍÍKKK   
 

mailto:hejlova@alfasoftware.cz
mailto:info@alfasoftware.cz
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ELDP – aktualizované všeobecné zásady a metodická pomůcka 
 

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila na svých webových stránkách 

aktualizované všeobecné zásady a metodickou pomůcku pro vyplňování evidenčních listů 

důchodového pojištění (dále jen „ELDP“). Úpravy byly provedeny v souvislosti s novým 

právním stavem v oblasti sociálního pojištění účinným od 1. 2. 2018 a od 1. 6. 2018: 

Na základě zákona č. 259/2017 Sb. dochází od 1. 2. 2018 k rozšíření podmínek, za kterých 

vzniká při zaměstnání malého rozsahu nebo dohody o provedení práce nárok 

na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství. Nově vzniká nárok na uvedené dávky 

i v případě, kdy vznikne dočasná pracovní neschopnost, byla nařízena karanténa nebo dojde 

k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství i v kalendářním měsíci, v němž zaměstnanec není 

účasten pojištění, avšak byl účasten pojištění při výkonu zaměstnání malého rozsahu nebo 

na základě DPP aspoň ve třech kalendářních měsících bezprostředně před kalendářním 

měsícem, v němž vznikla tato sociální událost (§ 15a zákona č. 187/2006 Sb.). Současně 

dochází k úpravě § 10 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb., dle kterého se nově považuje 

za nepřetržité trvání nemocenského pojištění i bezprostřední navázání zaměstnání stejného 

druhu, kdy pro obě zaměstnání platí stejné podmínky účasti na pojištění.  

Dále v souvislosti s přijetím zákona č. 148/2017 Sb. dochází od 1. 2. 2018 k rozšíření druhu 

dávek nemocenského pojištění o dávku otcovské poporodní péče (otcovská) – viz § 4 písm. 

c) zákona č. 187/2006 Sb. K dalšímu rozšíření druhu dávek nemocenského pojištění dochází 

od 1. 6. 2018 v souvislosti s přijetím zákona č. 310/2017 Sb., a to o dávku dlouhodobé 

ošetřovné – viz § 4 písm. e) zákona č. 187/2006 Sb. Obě nové dávky nemocenského pojištění 

současně rozšiřují okruh vyloučených dob uvedených v ustanovení § 16 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 155/1995 Sb., které se vykazují na ELDP. Další podrobnosti naleznete ZDE. 

Od 1. 1. 2018 je možné nově kromě dosavadních předepsaných tiskopisů využívat tiskopis 

ELDP ve formátu PDF s připojeným QR kódem, který je tiskovým výstupem internetové 

aplikace ePortál ČSSZ. Tato aplikace umožňuje přímé vyplnění údajů do šablony 

interaktivního tiskopisu a provedení tisku ELDP s QR kódem na papír formátu A4 a rovněž 

jeho uložení v elektronické podobě (PDF). ELDP v tištěné podobě obsahuje, kromě 

samotného tiskopisu, též vygenerovaný QR kód s údaji vykázanými v jednotlivých kolonkách 

ELDP. Aplikace dále umožňuje tisk dvou stejnopisů na papír formátu A4 (pro zaměstnavatele 

a pojištěnce). 

 

 TTTIIIPPPYYY   AAAVVVEEENNNSSSIIIAAA   
 

http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/F542FE87-D210-4814-95E1-CAAB08D15BEC/0/ELDP_V%C5%A1eobecn%C3%A9_z%C3%A1sady_2018.pdf
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/D7D91878-A017-4B46-9962-8E8DCEE79E61/0/ELDP_Metodicka_pom%C5%AFcka_2018.pdf
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/F542FE87-D210-4814-95E1-CAAB08D15BEC/0/ELDP_V%C5%A1eobecn%C3%A9_z%C3%A1sady_2018.pdf
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Blíží se termín pro podání DaP k dani z příjmů FO  

Jste povinni podat daňové přiznání (dále jen „DaP“) k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017? 

Nebo jste se tak rozhodli učinit „dobrovolně“? Pokud ano, nezapomeňte, že nejpozdějším 

termínem je pondělí 3. dubna letošního roku. Máte-li povinný audit nebo Vám DaP 

zpracovává daňový poradce, lhůta se prodlužuje do 2. července. Kdo je nebo není povinen 

podat DaP stanoví § 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Pomocí dále uvedených odkazů můžete otevřít tyto tiskopisy: 

Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období roku 2017 – MFin 5405 vzor č. 24. 

Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2017 – MFin 5405/1 vzor č. 25 

Přiznání k dani z příjmů FO pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na 

území ČR (vč. daňových nerezidentů ČR) za zdaňovací období roku 2017 – MFin 5405/D vzor č. 2 

Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů FO pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé 

činnosti ze zdrojů na území ČR (vč. daňových nerezidentů ČR) za zdaňovací období roku 2017 –

MFin 5405/D/1 vzor č. 2 

 

Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období roku 2017 – výpočet dílčího 

základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) – MFin 

5405/P1 vzor č. 13 

Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období roku 2017 – výpočet dílčích 

základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) – MFin 5405/P2 vzor č. 13 

Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů FO za zdaňovací období roku 2017 – výpočet daně z příjmů 

ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona) – MFin 5405/P3 vzor č. 13 

 

Další související tiskopisy a podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách Finanční 

správy http://www.financnisprava.cz/. Tam také najdete Aktuální dotazy a odpovědi týkající se 

daně z příjmů FO za zdaňovací období 2017. 

Daňové přiznání je možné vyplnit a zaslat elektronicky z adresy www.daneelektronicky.cz, 

tj. prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (dále jen „EPO“). Z této 

aplikace EPO můžete přiznání také vytisknout a následně podat v listinné podobě. 

Při neautorizovaném elektronickém odeslání z aplikace EPO musíte zopakovat podání do 5 dnů 

autorizované. Upozorňuji, že pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou 

datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou 

auditorem, je povinen podat daňové přiznání pouze elektronicky (buď prostřednictvím zmíněné 

aplikace EPO, nebo přes datovou schránku). 

Jak správně zaplatit v roce 2018 daň finančnímu úřadu se dozvíte ZDE. 

 TTTIIIPPPYYY   AAAVVVEEENNNSSSIIIAAA   
 

http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5405_24.pdf?201802170839
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5405-1_25.pdf?201802170839
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5405-D_2.pdf?201802170839
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5405-D-1_2.pdf?201802170839
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5405-P1_13.pdf?201802170839
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5405-P1_13.pdf?201802170839
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5405-P2_13.pdf?201802170839
http://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5405-P3_13.pdf?201802170839
http://www.financnisprava.cz/
http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/d_s-obecny-obsah-pro-seznam-9025-9025
http://www.daneelektronicky.cz/
http://www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani/jak-spravne-zaplatit-dan/2018/2018-jak-spravne-zaplatit-dan-fu-8985
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Dobrovolné důchodové pojištění  
 

Co je dobrovolné důchodové pojištění a v jakých případech je možné ho využít? 

Dobrovolné důchodové pojištění je od 1. 1. 1996 součástí systému důchodového pojištění. 

Doba, po kterou osoby nevykonávají výdělečnou činnost zakládající povinnou účast 

na důchodovém pojištění (nejčastěji se jedná o zaměstnání nebo podnikání), nebo nejsou 

účastny důchodového pojištění z titulu náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let 

věku, péče o závislou osobu, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně 

aj.), nemůže být započítána do celkové doby pojištění potřebné pro vznik nároku na důchod 

a pro výpočet jeho výše. Proto mají osoby starší 18 let možnost přihlásit se k účasti 

na dobrovolném důchodovém pojištění, a to z některého z důvodů, které stanovuje zákon, 

nebo bez udání důvodu. Kvalifikovanými důvody pro účast na dobrovolném důchodovém 

pojištění jsou: 

 vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud po tuto dobu nenáleží 

podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci; 

 soustavná příprava na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší oborné škole 

nebo vysoké škole v ČR; 

 výdělečná činnost v cizině po 31. 12. 1995 

 výkon dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající 

organizací; 

 činnost v ČR ve prospěch zahraničního zaměstnavatele; 

 výkon funkce poslance Evropského parlamentu zvoleného na území ČR; 

 pobyt v cizině z důvodu následování manžela nebo registrovaného partnera, 

který je státním zaměstnancem, do místa výkonu práce nebo zahraniční služby. 

Kdo rovněž může podat přihlášku k účasti, kam občan přihlášku podává, jaká je minimální 

výše pojistného a kde naleznete bližší informace, se dozvíte v závěru 

blogového článku zveřejněném na našem webu 5. 3. 2018 přístupném 

z tohoto odkazu: http://www.alfasoftware.cz/dobrovolne-duchodove-

pojisteni/ 

Březnové tipy pro vás připravila Iveta Lišková,  

konzultantka programu AVENSIO Software, liskova@alfasoftware.cz 

 TTTIIIPPPYYY   AAAVVVEEENNNSSSIIIAAA   
 

http://www.alfasoftware.cz/dobrovolne-duchodove-pojisteni/
http://www.alfasoftware.cz/dobrovolne-duchodove-pojisteni/
mailto:liskova@alfasoftware.cz
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Statistika E2/3-01 -" UZIS - PRO ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE" 
 

První březnový den jsme vás informovali, že i letos pro Vás připravujeme možnost exportu 

dat ročního výkazu E (MZ) 2-01 nebo E (MZ) 3-01 z programu AVENSIO Software.  

Generování za rok 2017 bude připraveno ve verzi 3.0.4, která bude vystavena tohoto měsíce. 

Náš informační mail obsahoval také skript pro úpravu číselníků, kontrolní exporty a další 

přílohy, které jste si naimportovali do AVENSIA. Máte tak možnost si data pro výkaz včas 

připravit a překontrolovat.  

V případě potřeby se můžete obrátit na Hot-line či obchodního zástupce. Příslušný kontakt 

je uveden v sekci "Kdo o mě pečuje?" v Zákaznické zóně MOJE ALFA. Rádi pomůžeme . 

 

 

PŘEPLATEK Z ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ  

S ohledem na množící se dotazy týkající se postižení přeplatku z ročního zúčtování daně 

exekučními srážkami ze mzdy a vzhledem k nejednotným výkladům dané problematiky jsme 

se rozhodli připomenout, jak program AVENSIO v takové situaci postupuje a jakou máte 

popř. možnost tento postup ovlivnit. 

AVENSIO přeplatek na dani vzniklý v rámci ročního zúčtování daně 

zahrnuje do čisté mzdy pro výpočet exekuce, což znamená, že i z této 

částky provádí exekuční srážky zadané na záložce Srážky konkrétního 

zaměstnance. 

Výši čisté mzdy, ze které program jednotlivé exekuční srážky počítá, lze zkontrolovat 

na záložce Srážky ve spodní části okna pomocí tlačítka 

Pokud nechcete, aby program částku přeplatku na dani z ročního zúčtování daně zahrnul 

do čisté mzdy pro výpočet exekuce, tedy potřebujete částku čisté mzdy pro výpočet exekuce 

ponížit, máte tuto možnost použitím kódu Čistá mzda 9990.. se systémovým kódem 975. 

Jeho zadáním na mzdových položkách se záporným znaménkem dojde ke snížení čisté mzdy 

pro výpočet exekuce, což můžete opět zkontrolovat ve spodní části záložky Srážky (viz výše). 

K postižení přeplatku z ročního zúčtování daně některé exekuční orgány využívají exekuci 

přikázáním jiné peněžité pohledávky. Takovou exekuci zadáte v programu AVENSIO jako 

Exekuci dohodou, kde kromě jiného nastavení vyplníte do pole Předpis částku požadované 

srážky, tedy částku přeplatku na dani vzniklého v rámci ročního zúčtování daně. 

 VVVíííttteee,,,   žžžeee………???   
 

https://download.alfasoftware.cz/
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 27. 3. – ČESKÉ BUDĚJOVICE – AVENSIO pro 

pokročilé, VOŠ, SPŠ automobilní a technické, 

Skuherského 1274/3, České Budějovice 

Podrobnosti a PŘIHLÁŠKA 

 

    27. 3. a 28. 3. – KLATOVY – Začínáme s programem   AVENSIO Software,  

školicí středisko Klatovy, Pražská 22, Klatovy 

Podrobnosti a PŘIHLÁŠKA 

 

 29. 3. – Žďár n/S – AVENSIO pro pokročilé,  

PC učebna ZŠ, Palachova 2189/35, Žďár nad 

Sázavou 

Podrobnosti a PŘIHLÁŠKA 

 

 16. 4. – BRNO – AVENSIO pro pokročilé,  

PC učebna PC-DIR, Mlýnská 425/70, Brno 

Podrobnosti a PŘIHLÁŠKA 

 

 18. 4. – PRAHA – Personální agenda v programu AVENSIO,  

školící centrum ALTUS Training Center, Lisabonská 

799/8, Praha 9 

Podrobnosti a PŘIHLÁŠKA 

 

  24. 4. – KLATOVY – Personální agenda 

v programu AVENSIO, školicí středisko Klatovy, Pražská 22, Klatovy.  

Zvýhodněná cena pro účastníky Jarního semináře 2018!  

Podrobnosti a PŘIHLÁŠKA 

 

 

 

Aktuální informace o školeních a seminářích najdete  

ZDE na našem webu www.alfasoftware.cz.  

Případně pište své dotazy na hrabetova@alfasoftware.cz. 

 

 

 NNNAAADDDCCCHHHÁÁÁZZZEEEJJJÍÍÍCCCÍÍÍ   UUUDDDÁÁÁLLLOOOSSSTTTIII   

http://www.alfasoftware.cz/avensio-pro-pokrocile-ceske-budejovice/
http://www.alfasoftware.cz/avensio-pro-pokrocile-ceske-budejovice/
http://www.alfasoftware.cz/skoleni-zaciname-programem-avensio-klatovy-4/
http://www.alfasoftware.cz/skoleni-zaciname-programem-avensio-klatovy-4/
http://www.alfasoftware.cz/personalni-agenda-programu-avensio-zdar-n-s/
http://www.alfasoftware.cz/personalni-agenda-programu-avensio-zdar-n-s/
http://www.alfasoftware.cz/skoleni-avensio-pro-pokrocile-brno/
http://www.alfasoftware.cz/skoleni-avensio-pro-pokrocile-brno/
http://www.alfasoftware.cz/skoleni-personalni-agenda-programu-avensio-praha-2/
http://www.alfasoftware.cz/skoleni-personalni-agenda-programu-avensio-praha-2/
http://www.alfasoftware.cz/personalni-agenda-programu-avensio-klatovy-vyhodna-nabidka-pro-ucastniky-jarniho-seminare/
http://www.alfasoftware.cz/personalni-agenda-programu-avensio-klatovy-vyhodna-nabidka-pro-ucastniky-jarniho-seminare/
http://www.alfasoftware.cz/rubrika/terminy-skoleni-seminaru/
http://www.alfasoftware.cz/
mailto:hrabetova@alfasoftware.cz
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Zveme Vás do Klatov na JARNÍ SEMINÁŘ „NOVINKY Z OBLASTI MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ 

A PERSONALISTIKY 2018“. Koná se ve dnech 25. – 26. 4. 2018 v klatovském kulturním domě.  

Kapacita sálu je již téměř naplněna, proto s odesláním své PŘIHLÁŠKY neváhejte! 

 

Jako každý rok vám přinášíme informace o žhavých tématech, která trápí svět mezd 

a personalistiky. Tentokrát jsme tým přednášejících posílili novými lektory. Samozřejmě jsou 

to opět na slovo vzatí odborníci ve své praxi. Podstatným bodem, o který se v důležitých 

oblastech opřeme, je nová směrnice EU o ochraně osobních údajů GDPR.  

Jarní seminář je nejen komplexním přehledem aktualit a změn ve mzdovém účetnictví v roce 

2018, ale díky doprovodnému programu se naše semináře stávají více „záživné a zážitkové“ 

. Na setkání se těší tým ALFA SOFTWARE. Akce je rozdělena do dvou dnů s několika 

přednáškovými bloky, během nichž lektoři:  

 Ing. Marie HAJŠMANOVÁ představí novinky a zopakuje to nejdůležitější 

z oblasti DANÍ Z PŘÍJMU.  Ing Hajšmanová je specialistka na daně z příjmů, 

soudní znalkyně z oboru mezd a účetnictví a mzdová auditorka s garancí IES. 

 JUDr. Jakub TOMŠEJ, Ph.D., odborník na pracovní právo a pracovnělékařské 

služby, vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, vystoupí s přednáškou 

PRACOVNĚPRÁVNÍ DOKUMENTACE OD A-Z. 

 Ing. Marta ŽENÍŠKOVÁ je s tématem NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ nováčkem 

mezi lektory našeho semináře. Ovšem jako dlouholetá pracovnice MPSV v oblasti 

nemocenského pojištění, pojistného zaměstnanců a osob samostatně výdělečně 

činných, se podílí na přípravě návrhů zákonů a výkladů k nim.  

 Mgr. Aleš KALVODA je vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce 

pro Ústecký a Liberecký kraj a též bude přednášet v Klatovech poprvé. 

Jeho přednáška pojedná o teorii a především praxi v rámci INSPEKCE PRÁCE. 

AKTUÁLNÍ OBSAZENOST   

 Pozvánku připravily Bc. Jitka Hejlová a Bc. Aneta Hrabětová 

 JJJAAARRRNNNÍÍÍ   SSSEEEMMMIIINNNÁÁÁŘŘŘ –––   PPPOOOSSSLLLEEEDDDNNNÍÍÍ   VVVOOOLLLNNNÁÁÁ   MMMÍÍÍSSSTTTAAA!!! 

https://service.alfasoftware.cz/seminar/sedadla
https://service.alfasoftware.cz/seminar/sedadla
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Vášnivé kuchařky budou asi zklamané. Nejedná se o pečení v troubě ani v remosce. 

Jde o pečení, lépe řečeno dušení v sále . Že jste o takovém způsobu úpravy ještě neslyšeli? 

Nevadí. Udělejte si kávu, zakousněte něco dobrého a začtěte se do následující reportáže. 

 

Pokouším se zůstat stát na jedné noze s druhou zamotanou kolem té první, s rukama 

spletenýma pod bradou a při tom vystrčit zadek. Garurasana, nebo-li pozice orla, 

je jednou ze sestavy šestadvaceti poloh zvaných BIKRAM jóga. Orel má protáhnout 

všechny klouby v těle. Poslechnu instruktora a pokrčím co nejvíce stojnou nohu 

a najednou přestanu být opilým ptákem klátícím se na všechny strany. 

Najednou jsem hrdě stojícím stabilním orlem, kterému ovšem pří pomyšlení na 

kořist netečou ze zobáku sliny, ale proudy potu z loktů a na myšlení nezbývá 

čas. Následuje pozice s nohou u kolene. Ta patří také do partičky balančních 

cvičení namáhající všechny moje ochablé vzpřimovače… 
 

Jógových cvičení existuje nepřeberné množství, ale tohle je zvláštní. Cviky na sebe navazují 

a postupně posilují a protahují celé tělo. Mluví se o posílení kardiovaskulárního systému. Ne 

nepodstatným detailem je, že se cvičí v sále vyhřátém na 42 °C. Zakladatelem je jakýsi Bikram 

Choudhury z Kalkaty. Prý začal jógu cvičit ve svých čtyřech letech a jeho Yoga College of 

India, ve které se instruktoři učí, jak vyučovat Bikram jógu, sídlí v Kalifornii. Možná proto, 

že stejně jako v Indii, i v Kalifornii se dá hodně ušetřit při vytápění sálu .    

  

„Kapitáne, ty ruce drž takhle!“ Trčíme v pozici trojúhelníku. Teprve teď jsem 

si všimla v řadě přede mnou známé tváře. Pán v čelence je mi povědomý.  

I přes jeho vypjatý výraz, kterému příkaz instruktora právě nepřidal, 

poznávám slavného herce Jaromíra Hanzlíka. Vypadá jako v posledním 

tažení. Možná by potřeboval zavolat sám sebe ze seriálu Sanitka . 

Obávám se podívat do zrcadla na protější stěně, abych o sobě nezjistila totéž. Jelikož jsme 

na večerní lekci, vyučuje se v angličtině. Instruktorem je jakýsi pěkně udělaný Kanaďan, 

který vůbec nemá tušení, že právě pokáral naši velkou filmovou star.  

 

Ještě tři polohy „na stojáka“ – hlava u kolen v rozkročení. Hrozně funím, ale funí i ostatní. 

Je nás v sále na čtyřicet, každé místečko je obsazeno. Následuje stoj na špičkách a konečně 

uléháme na podložku a zpomalujeme dech. Kdo by si však myslel, 

že pozice vleže jsou nějaká ulejvárna, moc by se mýlil. Dokonce i pozice 

mrtvého musí být provedena naprosto přesně, takže si moc neodpočinete. 

Navíc trvá jen pár vteřin. Následuje odstranění větrů. Upozorňuji, že se jedná o název polohy! 

PPPeeečččeeennnííí   jjjmmmééénnneeemmm   BBBIIIKKKRRRAAAMMM   
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Nejde doopravdy o hromadné „větrování“ v sále. Ačkoli, pokud by k němu právě došlo, bylo 

by mi to asi srdečně jedno. Už nějakou chvíli mi v hlavě bliká jediné - velký nápis „PŘEŽÍT!“  

 

Přichází kobra, kobylka a dokonalá kobylka. Partička, která vám dokonale 

posílí každý kousek zad. Protáhneme je v pozici luku - v leže na břiše prostě 

„jednoduše“ chytneme nárty a pomalu vykopáváme nohy vzhůru. Takhle  

Pak se vyhrbíme jako poloviční želva. Uf, to to byla snad půlka zoologické! 

Následuje zdánlivě jednoduchý velbloud. Druhou velbloudí sérii vzdávám. 

Točí se mi hlava, asi omdlím. Prý se při tom má točit hlava, takže je vše jak má být. 

Dle instrukcí si sedám na paty a čekám, až nevolnost odezní. Kdyby lektor nestál u dveří, 

asi bych se už třikrát během cvičení vytratila po anglicku. Prostě bych utekla jako králík.  

 

Králík je jednou z posledních pozic. Pak „jen“ pár protahovacích cviků a závěrečná dechová 

poloha ohně. Konec! Devadesátiminutová lekce se blíží k cíli. Máme ještě zůstat chvíli ležet 

na podložkách a užívat si právě nabyté benefity. Sbírám ručník úplně promočený 

potem, balím karimatku a odcházím ze sálu.  

 

Ovane mne svěží a mnohem chladnější vzduch. Endorfiny se hromadně 

vyplavují a vzorně odvádějí svou práci – nálada prudce stoupá. Usmívám se. Přežila jsem! 

Jsem vítěz! Stojím ve sprše a smývám pot. S ním do výlevky odtékají i mé těžkosti. Doslova 

cítím lehkost žití. Kamarádka, která mne na cvičení přivedla, je už oblečená u dveří studia: 

„Zasloužíme si odměnu!“  

 

Nad půllitrem vychlazeného plzeňského se vzpamatuji. Kde vlastně byla ta meditace, 

která podle mne neodmyslitelně k józe patří? Žádné óm a podobně? Pak mi to došlo. Při tak 

fyzicky náročném cvičení mozek prostě přeruší své věčné brebentění. Musí vypnout, takže 

meditace byla a naprosto dokonalá! Tělo jen roboticky plní pokyny „vysílané“ instruktorem 

ze stupínku. Ne náhodou se nachází právě u vstupu do sálu .      

 

Ačkoli prohlášení Bikrama Choudhury o obrovských přínosech „jeho“ jógy pro lidské tělo 

vědecké výzkumy zpochybňují, já mohu směle prohlásit, že po pravidelném praktikování jsem 

se krásně zpevnila, přestaly mne bolet záda a zlepšila se pleť i nálada . Bikrame díky! 

 

Na vlastní kůži vyzkoušela Bc. Jitka Hejlová,  

redakce časopisu Alfík, hejlova@alfasoftware.cz 

 (Pozn. – autorka článku není na obrázku vlevo – to je pan Bikram!)   

PPPeeečččeeennnííí   jjjmmmééénnneeemmm   BBBIIIKKKRRRAAAMMM   

mailto:hejlova@alfasoftware.cz
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Dobrý den, 

jsem účetní a mzdová účetní školy se 700 žáky a 80 zaměstnanci. Rozsah mé práce je velice 

široký a vzhledem k tomu, že nejsem superman, občas se objeví drobné chyby. Pokud se jedná 

o mzdové účetnictví, vím, že se mohu s důvěrou obrátit na paní Heidlbergerovou. Vždy mi 

pomůže a poradí, je vstřícná, ochotná a příjemná. Děkuji za spolupráci                   

 

Mgr. Lenka Jirchářová 

ekonom ZŠ Pohořelice 

 

 

Dobrý den, 

do únorové soutěže se nedaly poslat obrázky, napsala jsem tedy jen názvy a obrázky připojuji 

pro oživení, jak vlastně některé druhy vypadají. Hezký víkend 

Alena BIRKEOVÁ, mzdová účtárna, Technické služby Náchod s.r.o. 

     

    
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)     Kos černý (Turdus merula)             Vrabec domácí (Passer domesticus)   Sýkora modřinka (Parus caeruleus) 
 

     
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)   Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) Zvonek zelený (Carduelis chloris)   Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)  

     

Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Brhlík obecný (Sita europaea) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula).   

    

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Strnad obecný (Emberiza citrinella)   Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)  

ZZZ   VVVAAAŠŠŠIIICCCHHH   DDDOOOPPPIIISSSŮŮŮ   
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Jako každý rok jsme odhodláni podpořit co nejvíce zajímavých akcí nejen v našem regionu. 

První takovou akcí se stal Rally ples v Klatovech, 

který již tradičně pořádá klub Škodateam. Akce 

proběhla 10. 2. 2018 v kulturním domě, kde jste 

zvyklí nás navštěvovat v rámci seminářů . 

 

Protože je to akce nejen s bohatou tombolou, ale i bohatým programem, rozhodli jsme se 

ji osobně navštívit a okusit atmosféru na vlastní kůži.  Nakonec byl člověk až mile překvapen, 

kolik ALFÁKŮ se na plese sešlo. Programátoři si dali dostaveníčko v obsazení Ing. Radek 

Uldrych – vedoucí programátor AVENSIA a Ing. Pavel Paleček – programátor docházkového 

systému BETA. Věříme, že měli kolegové dostatek prostoru pro odpočinek, aby jejich mysl 

přinesla opět mnoho skvělých tipů pro vylepšení obou programů.  

 

Zastoupení hotliny, tedy našich šikovných konzultantek, které jsou 

vám vždy ochotně po ruce, se ujala kolegyně Monika Míšková, 

která v krásných červených šatech doslova zářila na parketě :-). 

Nutno podotknout, že róbu v barvách alfy zvolil i kolega Uldrych, 

který byl zdoben fešáckou alfáckou kravatou!  

Partu, co se barvy róby týká, jsem trhala jen já, markeťačka Aneta. 

Přiznám se, že mi vůbec nedošlo hájit firemní barvy. Stydím se! 

Věřím ale, že jsme reprezentaci firmy zvládli i tak na výbornou, 

a protože jsme hrdí Alfáci, vyfotili jsme vám pozdrav přímo na plese 

u ALFA banneru. Sice nejsme kompletní, ale organizované a ještě k tomu kompletní foto 

se už ve víru tance a zábavy pořídit nedalo.  

 

Další akcí, kterou opakovaně a s nadšením 

podporujeme, jsou klatovské DĚTSKÉ ŠIBŘINKY. 

Ty letošní proběhly 11. 2. v Sokolském domě. Na děti 

čekala bohatá tombola, mnoho zábavných her 

a soutěží, taneční vystoupení i vystoupení šikovné 

gymnastické školičky.  
 

A co Vy? Máte rádi plesovou sezónu? Rádi oblékáte plesové róby nebo masky a užíváte 

zábavy? Třeba jste absolvovali nebo Vás čeká firemní ples. Neklesejte na mysli a plesejte! 

 

Napsala Bc. Aneta Hrabětová, péče o zákazníky & marketing 

   ZZZEEE   ŽŽŽIIIVVVOOOTTTAAA   FFFIIIRRRMMMYYY   aaannneeebbb   „„„PPPooodddpppooořřřiiillliii   jjjsssmmmeee………“““   
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V minulém čísle jsme se ptali, které ptáčky můžeme aktuálně zahlédnout 

u našich krmítek. Chtěli jsme znát druhové a rodové jméno a kdo chtěl být 

vzorný, připojil i latinský název. Paní Birkeová z Náchoda připojila nejen 

latinské názvy ptáčků, ale dokonce i fotografie. Najdete je na straně 11 . 

 

Odpověď byla pracná a zřejmě i proto se soutěže zúčastnilo jen 10 soutěžících.  

Ovšem o to větší měli naději na výhru! Balíček předmětů, obsahující „klatovskou 

krabičku“, dotykovou“ propisku a šňůrku na krk vyhrávají paní Lenka Štěpánková 

z Nového Města nad Metují, pan Jaroslav Pípal z Olomouce a paní Alena 

Birkeová z Náchoda. 

 Výhercům srdečně GRATULUJEME! 

 

   

 

 

SOUTĚŽ 3/2018 

         

Zašlete nám znění tajenky křížovky otištěné na následující straně. Jde o citát amerického 

spisovatele a motivačního řečníka Ziga Ziglara. 

 

Své odpovědi zasílejte do 10. dubna 

výhradně prostřednictvím tohoto formuláře.   

 

3 vylosovaní výherci obdrží tašku na dokumenty 

s logem ALFA Software  

 

 

 

 

 

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

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

 

SSSOOOUUUTTTĚĚĚŽŽŽ         
 

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