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ÚVODNÍK

*-

Kraluje únor. Nejrozpustilejší a vypadá to, že i nejpoťouchlejší ze všech zimních měsíců.
Pár dní nehorázně mrzne a pak zase sluníčko hřeje tak, že vytáhne ze země sněženky.
Pouze skalní fandové zimy, nemyslí na to, že se schyluje k jaru! Teplomily doba vegetačního
klidu dohání k šílenství tím, jak se vleče. Možná i proto vymysleli všechny ty candrbály a lidové
veselice, aby konec zimy byl vůbec k přežití. Člověk se při tanci nebo v maškarním průvodu
pořádně zahřeje, zapotí a vyžene z těla neduhy a chmury.
Kraluje únor a plesová sezóna vrcholí. Přehnala se valentýnská vlna. Na vsích probíhají
zabijačkové hody a chystá se masopustní veselí. Srdíčka, jelita a pár křížků. Letošní únor byl
bohužel bohatý i na loučení. Opustilo nás několik osobností, které jsme znali díky jejich
umělecké tvorbě. Ale i mnozí z nás, "obyčejných" lidí, oslaví svůj karneval už na onom světě.
Těm, kterým právě odešli jejich blízcí ovšem do smíchu není. Budiž jim útěchou myšlenka,
že stejně jako příroda spěje neodvratně k jaru, tak i bolest ze ztráty nám drahého člověka
se časem zmírní a dojdeme ke smíření s jeho odchodem...
Kraluje únor. Až své žezlo předá dál, máme tady karneval. Karneval znamená "dát vale masu".
Prakticky se rovná masopustu. Masopustem, nebo-li maso-půstem vrcholí hodování
a Popeleční středou (letos připadá na 6. 3.) začíná doba půstu, která trvá 40 dní a končí
Velikonocemi. Měli naši předkové v předjaří takový nedostatek masa nebo byli tak chytří,
a věděli, že střídmou stravou v tomto období předejdou tzv. jarní únavě a budou zdravější?
V každém případě stojí za to postní bezmasé stravování vyzkoušet! Já osobně se na dobu
půstu právě pečlivě připravuji :-).
Zdravím Vás od jitrnice se zelíčkem a přeji příjemné počtení!
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TIPY AVENSIA
Školkovné 2018
Za rok 2018 lze uplatnit slevu za umístění dítěte
v předškolním zařízení (tzv. školkovné – viz § 35ba odst. 1
písm.

g)

zákona

č.

z příjmů) maximálně

do

586/1992
výše

Sb.,

12 200 Kč

o

daních

za

každé

vyživované dítě. Podmínky této slevy na dani jsou
specifikovány v ustanovení § 35bb zákona o daních
z příjmů.
Slevu (stejně jako slevu na manžela/manželku) je
možné uplatnit pouze jednorázově, a to vždy po uplynutí
zdaňovacího období v rámci ročního zúčtování záloh
u zaměstnavatele nebo daňového přiznání u finančního úřadu. Ostatní slevy mohou
zaměstnanci s příjmy ze závislé činnosti čerpat měsíčně v průběhu zdaňovacího období
ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc.
Dále platí, že školkovné lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně
hospodařící domácnosti. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více
poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.
Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka
druhého z manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze,
pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů. Nárok na slevu poplatník prokazuje
potvrzením předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného
dítěte poplatníka v těchto zařízeních. Potvrzení musí podle ustanovení § 38l odst. 2 písm. f)
zákona o daních z příjmů obsahovat jméno vyživovaného dítěte poplatníka, celkovou částku

výdajů, kterou za něj za dané zdaňovací období poplatník vynaložil a datum zápisu tohoto
zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů nebo datum vzniku jeho
živnostenského oprávnění.
Poznámka: Generální finanční ředitelství z důvodu správné aplikace zákona o daních z příjmů
pro účely uplatnění slevy na dani za umístění dítěte za zdaňovací období 2018 a s tím
spojeného vydání potvrzení předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů vydalo
toto sdělení.
Pro účely daní z příjmů se předškolním zařízením rozumí
a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
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b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění,
pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou
1.

zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo

2.

mateřskou školou podle školského zákona.

Školkovné a program AVENSIO Software
V souvislosti s provedením ročního zúčtování záloh a daňového
zvýhodnění slouží v programu AVENSIO Software pro zadání zaměstnancem uplatněné slevy
za umístění dítěte v předškolním zařízení kolonka „Umístění dítěte“ – viz záložka „Roční

zúčtování daně“ na kartě zaměstnance. Kvůli kontrole, zda není překročen maximální limit,
je dále nutné vyplnit počet dětí.
Více informací naleznete v dokumentu „Roční zúčtování daní“, který každý uživatel programu
AVENSIO Software obdržel e-mailem 29. ledna letošního roku.

Daňový kalendář 2019
Také pro rok 2019 zveřejnila Finanční správa ČR na svých webových stránkách upozornění
na daňové povinnosti vyplývající pro poplatníky z jednotlivých daňových zákonů *).
Jeho součástí je rovněž daňový kalendář obsahující nejenom termíny splatností daní,
ale také termíny podání daňových přiznání, vyúčtování, souhrnných/kontrolních hlášení atd.
Upozornění vč. daňového kalendáře pro rok 2019 si můžete stáhnout zde.

*) Seznam vybraných daňových zákonů:
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
Zákonné opatření č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
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ELDP 2019 – 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
podle právního stavu účinného od 1. 1. 2019, tj. v souvislosti
se sdělením MPSV č. 236/2018 Sb., kterým se vyhlásilo zvýšení částky
rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, která
od uvedeného data činí 3 000 Kč.
Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců
byl stanoven na základě nařízení vlády č. 213/2018 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího
základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího
základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019
a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019.
Jedná se tedy o 1/10 průměrné mzdy zaokrouhlené na pětisetkoruny směrem dolů
(30 156 Kč x 1.0843 = 32.699 Kč; z toho 1/10 = 3 269 Kč, po zaokrouhlení činí rozhodný
příjem 3 000 Kč).
V případech, kdy u zaměstnání (podle ustanovení § 6 zákona č. 187/2006 Sb.,

o nemocenském pojištění) sjednaných před 1. 1.2019 byl stanoven rozhodný příjem
od 2 500 Kč do 2 999 Kč měsíčně a od 1. 1. 2019 sjednaná částka nebude dosahovat
rozhodného příjmu 3 000 Kč, zaniká v těchto případech účast na pojištění dnem 31. prosince
2018. Pojistný vztah podle předmětného § 6 končí a vzniká nový, který se z pohledu
nemocenského pojištění stává zaměstnáním malého rozsahu (viz § 7). Zaměstnavatel
má v tomto případě povinnost zaměstnance odhlásit (viz tiskopis „Oznámení o skončení
zaměstnání“) k datu 31. 12. 2018 a případně znovu v roce 2019 přihlásit (tiskopisem
„Oznámení o nástupu do zaměstnání“) až dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání
(viz § 94 zákona o nemocenském pojištění) v návaznosti na dosažení (zúčtování) částky
rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění, tj. 3 000 Kč.
V této souvislosti odkazuji také na článek „Zvýšení příjmu rozhodného pro účast
na nemocenském pojištění“ zveřejněný v odborném měsíčníku České správy sociálního
zabezpečení „Národní pojištění“ číslo 12/2018 a na webových stránkách ČSSZ (autor
Mgr. Vít Hulec).

Zdroj: www.cssz.cz

Autor textu: Iveta Lišková, konzultantka mzdového programu AVENSIO, liskova@alfasoftware.cz
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Změna (zvýšení) nezabavitelných částek pro rok 2019
Tak jako v letech minulých, i v roce 2019 se 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. 320/2018 Sb. ze dne 12. 12. 2018.
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 6 233 Kč, v roce 2018 = 5 928 Kč), tj. 2/3 z částky
9 643 Kč (3 410 + 6 233; /v roce 2018 = 2/3 z částky 9 338 Kč/) = 6 428,67 Kč (v roce 2018 =
6 225,33 Kč). Na každou vyživovanou osobu (manžela, děti, …) se stanoví nezabavitelná
částka jako 1/4 základní nezabavitelné částky, tj. 1/4 z 6 428,67 Kč = 1 607,17 Kč (v roce 2018
= 1 556,33 Kč).
Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy sráží bez omezení, činí součet částky životního
minima a normativních nákladů na bydlení, tj. 9 643 Kč (v roce 2018 = 9 338 Kč). Jedna
třetina z této částky činí 3 214 Kč (v roce 2018 = 3 112 Kč).
Úpravu pravidel při výpočtu a odvodu správných částek obsahuje lednová verze mzdového
a personálního programu AVENSIO Software č. 3.0.8 s tím, že nové nezabavitelné částky
poprvé ovlivní výpočet srážek ze mzdy za měsíc leden 2019.

Daň z příjmů FO a změny pro rok 2019
V oblasti zdaňování příjmů fyzických osob dochází pro rok 2019 k těmto nejdůležitějším
změnám:
1) V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje limit pro osvobození úhrnu pravidelně
vypláceného důchodu nebo penze (týká se např. starobních důchodů) od daně z příjmů
FO na 480 600 Kč (v roce 2018= 439 200 Kč).
2) Zvyšuje se částka slevy na dani za každé vyživované dítě, kterou lze uplatnit v souvislosti
s jeho umístěním do předškolního zařízení ve výši výdajů prokazatelně vynaložených
za takové umístění (tzv. školkovné – viz článek na str. 3), a to na 13 350 Kč (v roce 2018 =
12 200 Kč). Tato změna rovněž vyplývá ze zvýšení minimální mzdy.
A L F A S O F T W A R E, s.r.o.
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3) Změna minimální mzdy má vliv také na roční limit minimálních příjmů pro uplatnění
nároku na daňový bonus, který se zvyšuje na částku 80 100 Kč (v roce 2018 = 73 200
Kč), měsíční limit příjmů se zvyšuje na částku 6 675 Kč (v roce 2018 = 6 100 Kč).
4) V souvislosti se stanovením výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017
a souvisejícího přepočítacího koeficientu se mění hranice pro solidární zvýšení
daně na částku 1 569 552 Kč (v roce 2018 = 1 438 992 Kč).
Další změny, a to také z oblasti daní z příjmů
právnických osob, novinky týkající se daně
z přidané hodnoty, spotřební daně se můžete
dočíst v tiskové zprávě Ministerstva financí
z 14. 12. 2018.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2019
Podpora v nezaměstnanosti se stanoví z


průměrného měsíčního čistého výdělku,

kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém
posledním ukončeném zaměstnání nebo


posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc, pokud uchazeč

o zaměstnání naposledy vykonával samostatnou výdělečnou činnost.
Výše podpory činí v prvních dvou měsících podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 %
a po zbývající podpůrčí dobu 45 %. Pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením
do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám
nebo dohodou se zaměstnavatelem (nevztahuje se na ukončení samostatné výdělečné

činnosti a na ukončení více zaměstnání ve stejný den, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno
z vážných důvodů) výše podpory činí 45 % po celou podpůrčí dobu.
V případech, kdy


doba předchozího zaměstnání je splněna započtením náhradní doby zaměstnání

a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,
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uchazeč o zaměstnání bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního

čistého výdělku nebo vyměřovacího základu,


u uchazeče nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ

činí podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců 0,15 násobek (4 684 Kč),
další 2 měsíce ve výši 0,12 násobku (3 747 Kč), po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11
násobku (3 435 Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2018.
Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2018 činila 31 225 Kč
(viz sdělení MPSV č. 311/2018 Sb. ze dne 12. 12. 2018).
Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné mzdy, tj. 18 111 Kč.

Zdroj: Integrovaný portál MPSV

V programu AVENSIO můžete pro skončeného
zaměstnance vytisknout potvrzení pro účely
posouzení nároku na podporu
v nezaměstnanosti v menu Hlavní nabídka –

Tiskové sestavy – Potvrzení a výkazy:


610111_O zaměstnání (při skončení
pracovněprávního vztahu)



610110_ O službě (při skončení služebního
poměru)

kdy v zadávacím okně sestavy zatrhnete podmínku „Včetně potvrzení pro úřad práce“.
Potvrzení o vyplacení odstupného vytisknete ve stejné nabídce,
jen v zadávacím okně sestavy zatrhnete
podmínku „Včetně potvrzení o vyplacení

odstupného“.

Mzdové tipy pro vás připravila Iveta Lišková, konzultantka mzdového
progarmu AVENSIO, liskova@alfasoftware.cz
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VÍTE, ŽE…?
Nová verze programu AVENSIO 3.0.8
22. ledna 2019 byla vystavena nová verze programu AVENSIO Software 3.0.8.5.,
která obsahuje mimo jiné novou výši nezabavitelné částky pro rok 2019, úpravy na kartě
zaměstnance – osobní údaje a oblast daní, výpočet daňového základu u zaměstnanců
(cizinců) s povinným zahraničním pojištěním atd. Další podrobnosti najdete v dokumentu

„Dopis_k_verzi_3.0.8_012019.pdf“ v sekci "stahování verzí" v Zákaznické zóně MOJE ALFA.

Rádce pro mzdové účetní 2019 – 1. část
V pátek 8. února jsme vám, našim
klientům, zasílali první část
"Rádce pro mzdové účetní 2019".
Pokud jste oznamovací e-mail
propásli,
svého Rádce
čekajícího na
stažení najdete v Zákaznické zóně MOJE ALFA v sekci Dokumenty.
Kromě příručky si zde můžete stáhnout také chybějící čísla našeho
časopisu Alfík.

Zúčtujte hladce!
29. ledna jsme Vám zasílali aktualizovanou příručku, která Vám pomůže zpracovat RZD
v programu AVENSIO rychle a hladce. V tomto dokumentu naleznete základní informace
k možnostem sledování průběžného zúčtování daní v běžném roce, k provedení daňových
oprav v průběhu zdaňovacího období a k přípravě daňových oprav pro následné provedení
ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění. A samozřejmě nechybí ani popis
provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a funkčních požitků a daňového zvýhodnění. Dokument si můžete stáhnout ZDE.
Váš tým ALFA Software
A L F A S O F T W A R E, s.r.o.
PRAŽSKÁ 22
339 01 KLATOVY

Tel. 376 709 890

www.alfasoftware.cz
www.mzdovysystem.cz
e-mail: info@alfasoftware.cz
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VÍTE, ŽE…?
Změny ve výstupu dat pro Národní registr zdravotnických pracovníků
Provádíte-li výstup dat pro Národní registr
zdravotnických pracovníků (NRZP), dovolujeme
si vás informovat, že novelou zákona č. 96/2004

Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních
došlo

k

úpravám

v

názvosloví

některých

povolání.
Tuto změnu bylo nutné promítnout i do číselníků
povolání Národního registru zdravotnických
pracovníků, a to následujícím způsobem:

Psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog -> Psycholog ve zdravotnictví
Logoped ve zdravotnictví, klinický logoped -> Logoped ve zdravotnictví
Fyzioterapeut, odborný fyzioterapeut -> Fyzioterapeut
Pokud máte ve Vašem zařízení pracovníky na uvedených pracovních pozicích a pro vkládání
zdravotnických pracovníků za Vaše pracoviště využíváte dávkové
vkládání, je třeba spustit v programu AVENSIO skript, který jsme vám
zasílali v příloze e- mailu z 12. 2. 2019 (Údržba - Spouštění skriptů).
Původní názvy povolání platné před touto změnou legislativy registr
již nepřijímá a záznamy těchto pracovníků jsou v dávce označeny jako chyba (Error)
s následujícím popisem:

Zamestnanec[číslo]/PovolaniKod
The value cannot be null.

V případě, že budete potřebovat s čímkoli v AVENSIU poradit, či pomoci s nahráním skriptu,
obraťte se na konzultační linku nebo našeho obchodního zástupce, který o Vás pečuje.
Rádi Vám pomůžeme .

Váš tým ALFA Software

A L F A S O F T W A R E, s.r.o.
PRAŽSKÁ 22
339 01 KLATOVY

Tel. 376 709 890

www.alfasoftware.cz
www.mzdovysystem.cz
e-mail: info@alfasoftware.cz

11

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

 25. 2. – PRAHA – Personální agenda v programu
AVENSIO

Školící centrum ALTUS Training Center,
Lisabonská 799/8, Praha 9
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JIŽ PROBĚHLA!
Pokud se chcete dodatečně přihlásit,
pište na hrabetova@alfasoftware.cz



19. 3. – České Budějovice – AVENSIO
pro pokročilé
V PC učebně Zařízení pro další vzdělávání

pedagogických pracovníků a Středisku
služeb školám, České Budějovice,
Nemanická 7
Podrobnosti a PŘIHLÁŠKA



26. 3. – KLATOVY - Začínáme s programem
AVENSIO
Školicí středisko ALFA Software,
Pražská 22, Klatovy
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.

A L F A S O F T W A R E, s.r.o.
PRAŽSKÁ 22
339 01 KLATOVY

Tel. 376 709 890

www.alfasoftware.cz
www.mzdovysystem.cz
e-mail: info@alfasoftware.cz
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VÝPRAVA DO ŘÍŠE PŘÍŠERNÝŠE
Příběh začíná první říjnovou dekádou. Cíl tehdy
deklaroval pan P. a vylosování členů výpravy zadal
superpočítači. Vše vypadá jako banální lyžovačka
v Savojských Alpách. Lyžování je ale ozvláštněno
kombinací s létáním na padáku zvaném
speedriding (čti spídrajding). Teprve v horském
středisku Valfréjus, v předvečer prvního letu,
se dozvídáme hlavní a z pochopitelných důvodů
dosud utajovaný cíl, jímž je pozorování bájného příšernýše. Dobrodružství začíná.
Speedriding je zde nikoli cílem, ale prostředkem k vystopování tajemné bytosti, která
se zjevuje od nepaměti v okolí Plateau d´Arrondaz, a to výhradně v období kolem Silvestra.
Pracovní název příšernýš alpský, později příšernýš silvestri neboli boa monstruosus silvestri
vzniká spontánně po nočním studiu všech materiálů
a místních legend. Náhorní plošina Arrondaz leží
v nadmořské výšce 2222 m a nad ní o dalších 500 m
výše se tyčí Punta Bagna. Proč nelze jednoduše
příšernýše spatřit při jízdě na lyžích? Pověst praví,
že tento tvor či spíše netvor přirovnávaný k pouštnímu
červu olgoji chorchoji, nesnáší svistot lyží a žvatlání
turistů. Setkání s obyčejným člověkem je pro něj nezajímavé a vyhýbá se mu. Naopak
je přitahován tichým šepotem letícího padáku. Pravděpodobně se domnívá, že se jedná
o bytost, která má podobné schopnosti jako on sám. Dle záznamů místního týmu Ataka
se příšernýšovi více líbí jásavé barvy padáků. Sám je totiž sněhobílý a pouhým okem těžko
postřehnutelný. Naopak pilot by měl zůstat v nenápadných tmavých tónech a chránit své oči
brýlemi a umělým zarudnutím. Do zarudlého oka
pilota-pozorovatele se příšernýš nevydrží dlouho
dívat a co je nejdůležitější, nesplete si jej se sněhem,
se kterým si tak rád pohrává a způsobuje pád lavin.
Vyzbrojeni chabými informacemi, ale plni očekávání,
jali se čtyři stateční Češi přistoupit k praktickému
výzkumu. Příšernýš se badatelům paranormálních jevů konečně ukazuje jako létající jednooký
had jemně hmotné konzistence. Má schopnost měnit svou velikost a poťouchlou radost otřeli se o šňůry startujícího padáku tak, že se mu je podaří zamotat.
A L F A S O F T W A R E, s.r.o.
PRAŽSKÁ 22
339 01 KLATOVY

Tel. 376 709 890

www.alfasoftware.cz
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VÝPRAVA DO ŘÍŠE PŘÍŠERNÝŠE
Ovšem pozor! Kdo nemá dostatečně rudé bělmo, neměl by zvědavě pohlížet do jeho
jediného oka. Taková neopatrnost může vést nejen k poruchám zažívacího ústrojí, jak se
někteří členové výpravy osobně přesvědčili, ale je
dokonce pravděpodobné, že had se pokusí bílým
bělmem proniknout a přeprogramovat pilotův
mozek! Předpokládá se, že taková nehoda může
poškodit centra strachu a vést až k absolutní ztrátě
pudu sebezáchovy. Piloti si zarudlá bělma udržují
různými způsoby. Naše výprava zvolila cestu velmi
krátkého spánku a každodenní oslavy Silvestra. Oči
zůstávaly červené a navíc jsme množstvím Silvestrů netvora zmátli a přinutili jej zjevovat se
častěji. Někteří zkušení speedrideři prý udržují překrvené bělmo častým saunováním
a vdechováním kouře z neznámé směsi léčivých bylin.
I přes veškerá rizika bylo hnízdo příšernýšů odhaleno a tým prostudoval jejich rozmnožovací
zvyky. Parabadatelé mají v úmyslu přenést chov do Rakouska a pokusit se je domestikovat
také v Tatrách. České hory se bohužel z důvodu
malé nadmořské výšky pro chov příšernýšů
nehodí. Umělý odchov a následná aplikace
pod odborným dohledem skýtá neomezené
možnosti v léčbě chorobné bázlivosti, různých
typů závislostí a dalších psychických abnormalit.
Vyvstává však otázka: jak jednoznačně definovat,
co je takzvaně normální a co je již paranormální?
Chcete-li se vydat do říše bájného příšernýše, ale nemáte zkušenosti s létáním na padáku,
vyzkoušejte speedriding v tandemu. Většinu „práce“ za vás udělá zkušený tandempilot a vy
se můžete kochat pohledem na zasněžené vrcholky. Případně, stejně jako já, přenechejte tuto
zábavu odvážnějším a kochejte se staticky z lehátka.
Samozřejmě s dobrým drinkem v ruce a brýlemi, jelikož
i zde je nutné si chránit před příšernýšem oči!
Udělejte si představu o tom, jak vypadá speedriding:

https://www.youtube.com/watch?v=0l9KjOoiYXA
Autor textu: Jitka Hejlová, hejlova@alfasoftware.cz
A L F A S O F T W A R E, s.r.o.
PRAŽSKÁ 22
339 01 KLATOVY

Tel. 376 709 890

www.alfasoftware.cz
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RECEPTY
RACLETTE

HISTORIE

150 g sýru raclette na osobu
(seženete v supermarketu již nakrájený)
Raclette grill
Brambory vařené ve slupce nebo pečivo
Nakládaná zelenina
Plátky čerstvé zeleniny na grilování
(například celer, cuketa, lilek, paprika)

Raclette je jemný polotvrdý selský sýr vyráběný
z kravského mléka. Jeho historie sahá až do středověku. Raclette byl poprvé vyroben v kantonu Valais,
domově Matterhornu – v jihozápadní části
Švýcarska. Později se zabydlel i v částech Francie,
Rakouska a Německa. Stejnojmenný pokrm
se dodnes konzumuje v Alpských střediscích,
kde se kus bochníku sýra upne do nahřívacího
stojanu - rakletovače a roztavená hmota
se seškrabává speciálním nožem na brambory
vařené ve slupce či zeleninu. Však také jméno
„Raclette“ pochází z francouzského racler,
což znamená škrábat.
Raclette má skvělou chuť. Vyvážený obsah tuku
a vlhkosti umožňují jeho rovnoměrné roztavení.
Jedná se proto o chutné bezmasé a výživné jídlo,
ideální pro chladné dny.

UDĚLEJTE SI RACLETTE VEČER
Máte-li v úmyslu pozvat přátele na večeři,

NÁŠ TIP

ale nechce se Vám vařit, udělejte si grill party!

Odlehčenou variantu pokrmu
získáme nahrazením brambor
grilovanou zeleninou.
Skvělé je polít roztaveným sýrem
například i listy čerstvého salátu.

Pokud si pořizujete stolní elektrický gril, zvolte ten,
který obsahuje lopatky na raclette. Jednoduše pak
uvaříte drobnější brambory ve slupce (nebo
použijete pečivo) a každému dáte lopatku,
aby si mohl sýr roztavit sám, polít jím brambory
a konzumovat dle svého tempa a chuti.

PŘEJEME DOBROU CHUŤ
A PŘÍJEMNOU ZÁBAVU!

Ideální přílohou je nakládaná zelenina.
K dobré pohodě „rakletování“ patří družná zábava
a dobré víno či pivo.

Zdroj: http://www.raclettka.cz/raclette/
A L F A S O F T W A R E, s.r.o.
PRAŽSKÁ 22
339 01 KLATOVY

Tel. 376 709 890

www.alfasoftware.cz
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MLHOU A MRA ZEM
Šeří se. Venkovní teplota spadla pod nulu. Dnes byl nádherný den! Slunce, zasněžené pláně,
stromy obalené ledem jako z Mrazíka. Oslnivě modrá obloha kontrastovala s rudými šípky.
Bylo jich podél cesty tolik, že jim nešlo odolat! Jejich sladká šťáva nás osvěžila při odpolední
procházce. Šeří se a já mám před sebou ještě dobrou hodinu jízdy autem. Naštěstí se sněžení
rychle přehnalo a dohlednost je ucházející. Všimnu si, že nad polem visí nějaká divná bílá záclona.
Silnice se zvedá do kopce. Opět ji zahlédnu. Tou záclonou je
mlha, na horním okraji ostře ohraničená. Zvláštní úkaz.
Dítě v autosedačce začíná povykovat. Naučeným pohybem
dozadu podávám jeden z předmětů připravených
na sedadle spolujezdce, aniž bych spustila oči z krajnice.
Hračka letí na podlahu a za ní další. Řev neustává. Aha,
nastal čas „R“. R jako rohlík. Podávám mu půlku a je klid. Daní za chvilku ticha bude sice záplava
drobků úplně všude ( jako to dělá?), ale to už neřeším. Nořím se zpátky do svých myšlenek
a periferně sleduji záclonovitou mlhu nad polem. Sjíždím do údolí a najednou letím. Pohledem
do strany se ujišťuji, že kola se stále dotýkají asfaltu. Iluze letu je dokonalá. Mlha, která v cárech
ubíhá pod vozem, navozuje pocit letu nad mraky. Nejednou jsme v ní celí jako v kaši. Zapnu
mlhovky a sundám nohu z plynu. Už je skoro tma. Teploměr ukazuje -11 °C.
Bílá stěna vzápětí mizí. Sráží se do děravé peřiny pohozené na silnici a pak se ztratí docela.
Pokračujeme v „letu“. Na teploměru naskočila šestka. -6 °C. To je blázinec! Bílá tma se ovšem ještě
nevzdává. Už vidím hranu další porce. Vlna chladu mi přejede po zádech. Scéna vypadá přesně
jako z toho hororu. Omylem jsem ho nedávno shlédla. Mlžná zeď v něm
přicházela z ničeho nic z moře a přinášela s sebou bludný koráb plný
pomstychtivých zombie. V dobových oblečcích námořníků začaly řádit
a nepřestaly, dokud všechny nepozabíjeli. Pochopitelně kromě hlavní hrdinky
na majáku, která odtud vysílala noční pásmo pro rozhlas. Nejdříve jí zombíci
prováděli kejkle s rádiem a pak ji honili po střeše. Naštěstí kletba byla
zlomena těsně před tím, než ji dostihli. Bylo to legrační, bavila jsem se
nedokonalými triky... Jenže teď se nesměju. Kolem ani živáček a teplota
zase spadla o šest stupňů dolů. Kejkle s teploměrem bychom tedy měli a hrana mlhy je tady.
Zamykám dveře auta a nadávám si, že se koukám na takové braky. Naštěstí moře je daleko...
Najednou se na nás z mlhy řítí cosi velkého a světélkujícího. Fantazie mne přimrazila k sedačce.
Na zlomek vteřiny jsem jí uvěřila a narychlo sestavovala plán, kam se schováme, aby nás zloduši
nevyčuchali. Samozřejmě, že to nebyl pirátský koráb, ale jen kamión řízený dosud živým pirátem
silnic. Naštěstí, protože kde bych tady na Klatovsku tak narychlo sehnala nějaký maják, na jehož
střeše bych se jim ubránila? 
Autor textu: Bc. Jitka Hejlová, hejlova@alfasoftware.cz
A L F A S O F T W A R E, s.r.o.
PRAŽSKÁ 22
339 01 KLATOVY
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JDEME DO KINA
ŽENY V BĚHU
Pokud jste stále „v běhu“ a potřebujete se na chvíli
zastavit a od srdce se zasmát, jděte na hvězdně
obsazené Ženy v běhu.
Zlata Adamovská v roli matky se musí velice snažit,
aby ona a její dcery, Tereza Kostková, Veronika Khek
Kubařová a Jenovéfa Boková, splnily poslední přání svého otce - uběhnout maratón (s jeho
urnou v batohu!). Každá z dcer má množství jiných problémů k řešení, takže trenér (Vladimír
Polívka) má co dělat, aby tuhle „antisportovní“ rodinku rozhýbal. S běháním je to prý úplně
stejné jako v životě. Důležité je vydržet a nevzdávat se!

Režie a scénář: Martin Horský

BOHEMIAN RAPSODY
Film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich
hudby a především zpěváka Freddieho Mercuryho.
Svou tvorbou i životním stylem vzdoroval všem
myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal
jedním z nejvýraznějších umělců.
Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního
zvuku a ikonických písní, jako jsou „We Will Rock You“, „We Are the Champions“ nebo právě

„Bohemian Rhapsody“. Příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní
spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce
1985. Na jeho pódiu Queen v čele se rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z největších show
v historii rocku. Jejich hudba byla a stále je ohromnou inspirací pro celý svět.(CinemArt)

Režie: Bryan Singer

Filmové tipy pro časopis Alfík poskytla Mgr. Eva Maurerová, jednatelka ALFA Software, s.r.o.

A L F A S O F T W A R E, s.r.o.
PRAŽSKÁ 22
339 01 KLATOVY
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Z VAŠICH DOPISŮ
Vážená paní Heidlbergerová,
Vážené kolegyně a kolegové :-),

při mém odchodu do důchodu Vám i celému
kolektivu Alfa Software, chci tímto
poděkovat za dlouholetou výbornou
spolupráci.

dnes jsem obdržela dárek
(škrabka na odstranění ledu
z oken u aut). Moc děkuji

Díky programu AVENSIO všechny kontroly,
které jsem zde měla, vždy proběhly bez ztráty
kytičky! Pochvala od kontrolorek za perfektní
a přehledné předkládané sestavy.

za zaslání, je to od Vás milé.
Zdravím všechny v Klatovech
a přeji krásný zimní den.
Blanka F., Plzeň

Vám osobně děkuji za vždy příjemné jednání
a trpělivost se mnou. Do dalších let Vám i Alfě
přeji jen samé spokojené uživatele.
Ještě jednou moc a moc děkuji.
S pozdravem a přáním hezkého dne
Jiřina T.

Děkuji moc, moc!
Časopis je super vždy,

Rybářství Hluboká cz. s.r.o.

ale tentokrát
se obzvlášť povedl!!

Hm, početl jsem si a moc pěkné. Dobře cílené.

Zdravím z Brna, L.
Veselá

Prostě firemní časopis jak má být!
Ach jo, kdyby mi zas bylo 13 let :-)
Děkuji a mějte se krááásně.
Honza

Dobr ý den, paní Hejlová,
dnes jsem obdržela výhru - škrabku.
Myslím, že v tomto období je to
velice užitečná výhra!

Paní Hejlová,
moc Vám děkuji za milý dopis a cenu
za účast v soutěži.
Škrabka na led se v těchto mrazivých
dnech osvědčila, je to prima nápad
na reklamní předmět.
Přeji Vám i všem ostatním ve firmě
krásné dny, hodně úspěchů

Moc Vám děkuji a přeji
hodně úspěchů

a spoustu spokojených zákazníků

do další práce s časopisem.
A. Hrnčářová

Květuše V.

A L F A S O F T W A R E, s.r.o.
PRAŽSKÁ 22
339 01 KLATOVY

Tel. 376 709 890

( jiné ani mít nemůžete :-)).
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SOUTĚŽ
Lednová soutěž přála „skalním“ luštitelům křížovek. V tajence se skrývalo
dokončení citátu filosofa Aristotela:

„Jsme to, co opakovaně činíme. Dokonalost není čin, ale návyk“
Do soutěže se zapojilo 43 čtenářů, ovšem pouze 22 z nich správně
vyluštilo tajenku až do konce. Existuje totiž několik překladů z řeckého
originálu a téměř polovina odpovědí obsahovala lehce odlišné překlady,
než ten, který jsme zvolili do naší křížovky. 3 soutěžící odhalily v křížovce překlep - chybějící
legendu za nejkratší částí tajenky. Tašku na rameno, zápisník a propisku s logem ALFA
Software zasíláme právě těmto pozorným čtenářkám.
Jsou jimi paní Lenka z Nového Města nad Metují (uživatel 56923), paní Věra z Litovle (54841)
a opět paní Květuše z Čáslavi (52885). Výherkyním srdečně GRATULUJEME!

SOUTĚŽ 2/2019
Ti, kteří pozorně pročetli celý časopis, si budou
s odpovědí na soutěžní otázku jistě vědět rady :-).

Víte, jak se jmenuje bájný sněžný had?
Své odpovědi zasílejte do 10. března výhradně
prostřednictvím tohoto formuláře.
Tři vylosovaní výherci obdrží zbrusu nové tričko „JSEM ALFA!“.

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/
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