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ÚVODNÍK

*Májový deštík vesele ševelí a mraky visí nízko nad krajinou jako špinavá
deka. Mdlý porost kapky vítá, žíznivě pije a mění barvu na sytě zelenou.
Snad pro potěchu oka, snad pro potěchu svou. Rychle roste a násobí svou
velikost. Najednou odněkud něco spadlo. Počkat! Je to už tak dlouho,

kdy v kraji řádila bouřka, že jsem nepoznala zvuk hromu! Hrome! Deštík se změnil v průtrž
a šňůry vody bičují všechno kolem. Paráda! Už bylo potřeba spláchnout všechen ten prach
a přírodní myčka je ta nejlepší. Myje přirozeně, a hlavně bez námahy.
Jsou aktivity, které děláme podobně přirozeně a bez námahy. A jsou ale i takové činnosti,
které se všemožně vzpírají. Protiví se tak, že nás stojí obrovské úsilí, abychom s nimi vůbec
začali. A ještě větší úsilí vyvíjíme, když je chceme zdárně dokončit. Zvláštní a celkem legrační je,
že jde často o tytéž činnosti. Jen je vykonáváme v různém čase. Znamená to, že na věc ještě
neuzrál čas nebo snad je to jen zkouška naší vůle a trpělivosti? Čekat na vhodnou chvíli nebo
to „přeprat“? Umíme dostatečně vnímat, kdy je čas práce a kdy je čas na odpočinek?
Rozhlédnu-li se kolem, vypadá to, že každý strom ví, kdy má odpočívat a kdy má vykvést.
Pravda, pokud to udělá v nevhodnou dobu, mráz květy spálí. Poučí se strom pro příště nebo to
za rok opět riskne? Je vůbec v moci stromu kvetení odložit, když se ochladí? Nebo ty procesy,
které v něm prodlužující se dny nastartovaly, prostě už nemůže nijak ovlivnit? A může člověk
ovlivnit, když na něj přijde zamilovanost a láska? Co je těmi spouštěči nutícími zralé muže
a doteď usedlé ženy, bez ohledu na roční období, dělat pošetilosti hodné pubescentů?
Vězte, že pokud „kvetete“ při zpracování mezd, není to nutné. Stačí zavolat na konzultační
linku AVENSIO. Rádi pomůžeme. Máte-li vše hotovo a odesláno, je čas
na zasloužený odpočinek. Například právě teď při listování naším časopisem.
A pokud právě kvetete zamilovaností, tak s tím Vám asi nepomůžeme.
Snad jen držet palce, aby člověk Vámi líbaný pod rozkvetlým stromem, byl tím
pravým pro vás a abyste se, stejně jako předčasný květ, krutě nespálili! 😊
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TIPY AVENSIA
Exekuční/insolvenční srážky od 6/2019
Na základě nařízení vlády č. 91/2019 Sb. ze
dne 25.3.2019 zveřejněné v Částce 42 Sbírky
zákonů dne 2.4.2019 dochází s účinností od
1.6.2019 ke zvýšení částky, nad kterou se čistá
mzda sráží bez omezení na dvojnásobek, tj.
na 19 286 Kč.
Z této změny vyplývá i zvýšení jedné třetiny
zbytku čisté mzdy, která nově bude činit maximálně 6 428 Kč.
Pro srovnání uvádím znění novelou dotčeného ustanovení § 2 nařízení vlády č. 595/2006 Sb.,
o nezabavitelných částkách:

•

do 31.5.2019:

•

od 1.6.2019:

„Částka, nad kterou se zbytek čisté

„Částka, nad kterou se zbytek čisté

mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1

mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1

věty první občanského soudního

věty první občanského soudního

řádu srazí bez omezení, činí součet

řádu srazí bez omezení, činí

částky životního minima jednotlivce

dvojnásobek součtu částky

a částky normativních nákladů

životního minima jednotlivce

na bydlení pro jednu osobu.“

a částky normativních nákladů
na bydlení pro jednu osobu.“

Příklad výpočtu srážky:
Čistá mzda zaměstnance činí 33 941 Kč. Je ženatý a má tři vyživované děti.
Jedná se o nepřednostní pohledávku.
Základní částka, která nesmí být zaměstnanci sražena = 12858 Kč (6 428,67 + 4x 1 607,17).
Zbytek čisté mzdy po odečtení základní částky = 21 083 Kč (33 941 – 12 858).
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TIPY AVENSIA
Výpočet srážky v 5/2019:
Zbytek čisté mzdy porovnáme s částkou 9 643 Kč, tj. 21 083 – 9 643 = 11 440 Kč,
kterou srazíme celou a k tomu ještě 1/3 z 9 643 Kč. Celkem tedy
bude srážka činit 14 654 Kč (11 440 + 6 428), zaměstnanci zbyde 19 287 Kč.
Výpočet srážky v 6/2019:
Zbytek čisté mzdy porovnáme s částkou 19 286 Kč, tj. 21 083 – 19 286 = 1 797 Kč, kterou
srazíme celou a k tomu ještě 1/3 z 19 286 Kč. Celkem tedy bude srážka činit 8 225 Kč (1 797 +
6 428), zaměstnanci zbyde 25 716 Kč.

Program AVENSIO Software: Uvedenou legislativní změnu
obsahuje verze programu 3.1.0., která byla vydána minulý měsíc.

Nová výše mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele 2019 – 2020
Ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele upravuje zákon č. 118/2000
Sb. Ochrana spočívá v přiznání mzdových nároků Úřadem práce ČR zaměstnanci,
které mu nebyly vyplaceny zaměstnavatelem v platební neschopnosti.
Mzdovými nároky se rozumějí mzda (plat), její náhrady a odstupné, které zaměstnanci
náležejí z pracovního poměru, nebo odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci
náleží podle dohody o provedení práce za podmínek
stanovených zákonem o nemocenském pojištění
nebo dohody o pracovní činnosti, jejichž výplatu
neprovedl

zaměstnavatel,

který

je

v platební

neschopnosti.
Zaměstnanec může uplatnit mzdové nároky písemně
u kteréhokoliv pracoviště Úřadu práce ČR. K tomuto
účelu slouží tiskopisy „Žádost o uspokojení mzdových
nároků“ a „Doložení mzdových nároků zaměstnance“.
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TIPY AVENSIA
Celková výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci, nesmí překročit
za 1 měsíc jeden a půl násobek rozhodné částky.
Rozhodnou částku vyhlašuje a zveřejňuje MPSV ve Sbírce zákonů vždy s účinností
od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy
v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Vychází se z rozhodné částky platné
v den vyhlášení moratoria před zahájením insolvenčního řízení nebo v den podání
insolvenčního návrhu.
Rozhodnou

částku pro výpočet

nároků

v období od 1.5.2019

do

30.4.2020 vyhlásilo

MPSV sdělením č. 92/2019 Sb., a to 31 885 Kč.
Celková
jednomu

výše

mzdových

nároků vyplacených

zaměstnanci nesmí tedy

v uvedeném

období překročit za jeden měsíc částku 47 828
Kč (1,5 x 31 885).

Na webových stránkách integrovaného portálu
MPSV – viz tento odkaz, se dozvíte:
o kdo se rozumí zaměstnancem podle zákona č. 118/2000 Sb.,
o kdy je zaměstnavatel v platební neschopnosti
o jaká je lhůta pro uplatnění mzdových nároků
o jejich rozsah
o další důležité informace
Pomocí vyhledávacího formuláře je možné zjistit zaměstnavatele, na které bylo vyhlášeno
moratorium před zahájením insolvenčního řízení nebo byl podán
insolvenční návrh a nevypršela u nich lhůta pro uplatňování mzdových
nároků.

Mzdové tipy pro vás připravila Iveta Lišková, konzultantka mzdového
programu AVENSIO, liskova@alfasoftware.cz
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VÍTE, ŽE…?
Odměny členů maturitních komisí
Ve středu 14. 5. 2019 jsme rozesílali příručku odměňování členů maturitních komisí. Pokud
se Vás maturity týkají a přehlédli jste e-mail, můžete si příručku stáhnout dodatečně ZDE.

Nová verze programu AVENSIO
Dne 23.4. 2019 jsme Vás informovali o vystavení nové verze programu AVENSIO Software
3.1.0.4.
Verze obsahuje zvýšení hranice ostatních příjmů ze závislé činnosti pro srážkovou daň
(od 05/2019), zvýšení částky, nad kterou se čistá mzda sráží bez omezení na dvojnásobek
(od 06/2019) a další. Podrobnosti jste si jako obvykle mohli zjistit v dokumentu
Dopis_k_verzi_3.1.0_042019.pdf v sekci "Stahování verzí" v Zákaznické zóně MOJE ALFA.
V návaznosti na verzi 3.1.0.4 jsme 2. 5. 2019 zasílali
zprávu o její úpravě vydané pod číslem 3.1.0.6. Verze
3.1.0.6 opravuje výpočet vyloučených dnů (a jejich
vykazování v příloze k nemocenským dávkám).
V případě, že se u Vás vyskytla chyba, je nutné
vystornovat dávku s přílohou k DPN a znovu ji načíst.
Pokud jste dosud verzi 3.1.0.4 nestahovali, instalujte pouze verzi 3.1.0.6!

Kdy bude další aktualizace programu?
Pokud nás zákonodárci nepřekvapí nějakou neplánovanou změnou, další aktualizace
programu AVENSIO Software se dočkáte na konci měsíce září.
Jsme si vědomi, že stahování nových verzí programů patří k nejméně oblíbeným činnostem
převážné většiny uživatelů výpočetní techniky. Proto se snažíme vás, naše zákazníky, těmito
úkony zatěžovat co nejméně. Obvykle jsou změny platné od určitého termínu a nelze
je proto do programu zapracovat dříve nebo naopak později spolu s některou další
aktualizací. Děkujeme za pochopení.
Váš tým Alfa Software
A L F A S O F T W A R E, s.r.o.
PRAŽSKÁ 22
339 01 KLATOVY
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NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI
•

18. 6. – PRAHA – Začínáme s programem
AVENSIO Software
Školící centrum ALTUS Training Center,
Lisabonská 799/8
Podrobnosti a přihláška

•

25. 6. – PLZEŇ – AVENSIO pro pokročilé
+ úpravy formulářových sestav
Hotel Central, Náměstí Republiky 33
Podrobnosti a přihláška

•

Měsíc ČERVENEC je vyhrazen pro INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ

•

19. 8. – PRAHA – VÝKAZ P1-04 v programu AVENSIO Software – určeno školám
Školící centrum ALTUS Training Center
Lisabonská 799/8
Podrobnosti a přihláška

•

26. 8. – PRAHA – AVENSIO pro pokročilé
Školící centrum ALTUS Training Center
Lisabonská 799/8
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.
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OZVĚNY JARNÍHO SEMINÁŘE
Jarní seminář, který se konal v Klatovech ve dnech 24. – 25. dubna 2019, hostil 93 posluchačů.
68 z nich, tedy 73 %, nám přímo na místě odevzdalo své dotazníky spokojenosti. Podívejme
se společně na jejich vyhodnocení.

PROČ PRÁVĚ SEMINÁŘ ALFA Software?
Účastníci semináře si, jako každý rok, přijeli především pro nové informace z oblasti
zpracování mezd a personalistiky. Mnozí z nich si již bez semináře neumí svůj pracovní rok
představit: „Nedovedu si představit, že bych nejela.“ Velké procento účastníků jezdí
na semináře pravidelně a znovu a znovu je na akci přivádí zajímavá témata, aktuální změny
v legislativě a vše pod jednou střechou: „Na semináře jezdím pravidelně. Nic lepšího jsem
zatím nenašla a ani nehledám.“ Více témat na jednom místě oceňují ve velkém i seminářoví
„nováčci“. Úspěch opakovaně sklízí i konzultační koutek AVENSIO nebo celková přítomnost
zaměstnanců Alfa Software, s. r. o., kteří občas vstoupí do přednášek a z pohledu programu
dokáží objasnit potřebné informace. Jako
důvod účasti byla nejednou zmíněna
přátelská atmosféra, kvalitní organizace
a dobře zvolená témata. Objevilo se zde
i humorné podání témat některých lektorů,
které

účastníci

ocenili

jako

příjemné

osvěžení.
CO VÁS NEJVÍCE ZAUJALO?
Většina účastníků zde odpověděla tak, že se jim líbilo vše. Konkrétně ale byly opakovaně
zmíněny přednášky JUDr. Mikysky a RNDr. Beránka, tedy téma Odškodňování pracovních
úrazů a nemocí z povolání a Zaměstnanecké benefity z pohledu daně z příjmů: „Líbili se mi
lektoři, které jsem doposud neslyšela. Oba dva přednáší velmi poutavě.“ Chválou se nešetřilo
ani na celkovou organizaci semináře nebo na možnost zodpovězení dotazů k jednotlivým
tématům.
A L F A S O F T W A R E, s.r.o.
PRAŽSKÁ 22
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Tel. 376 709 890

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

9

OZVĚNY JARNÍHO SEMINÁŘE
HODNOCENÍ LEKTORŮ
V letošním roce se laťka hodnocení lektorů posunula velice obstojně směrem nahoru, z čehož
máme velikou radost! Pomyslného žezla se letos ujal JUDr. Šubrt s přednáškou k Pracovnímu
právu. S průměrnou známkou 1,1. dopadl nejlépe a účastníci u slovního hodnocení zanechali
komentáře jako například: „Informace bylo možné pojmout a šlo se do hloubky.“ nebo „Velmi
věcné.“ Druhé místo obsadil RNDr. Beránek a téma Zaměstnaneckých benefitů. Zde jsme
obdrželi komentáře: „Bezkonkurenčně nejlepší!“ nebo například „Přednáška více pro účetní
nebo ekonomy než pro mzdové účetní.“ Přednáška JUDr. Mikysky Odškodňování pracovních
úrazů získala také skvělé hodnocení a slovní komentáře jako: „Téma vyhovuje, skvělé příklady
z praxe.“ nebo „Příliš informací najednou.“ Mgr. Červinka získal se svojí přednáškou na téma
Zdravotní pojištění níže uvedené průměrné hodnocení a slovní hodnocení: „Přišlo mi, že pan
magistr působil zmateně.“ nebo „Chaotický, neucelený výklad.“, ale i „Byl úžasný a vtipný,
zábavný jako bonus!“
Lektor

Průměrná
známka

Pomocnou ruku jsme tentokrát podali Domovu pokojného

JUDr. Bořivoj Šubrt

1,1

stáří Naší Paní. Sbírka byla použita na nutné stavební

RNDr. Petr Beránek

1,12

úpravy týkající se protipožární ochrany. Zároveň byli senioři

JUDr. Martin Mikyska

1,16

obdarováni předměty denní potřeby. Hotovost jsme získali

Mgr. Tomáš Červinka

1,4

POMÁHÁME

prodejem losů dobročinné tomboly. Účastníci, kteří přispěli alespoň 50 Kč, mohli ve slosování
získat hodnotné ceny věnované seminářovými vystavovateli a naší společností Alfa Software,
s.r.o. Podařilo se vybrat rekordních 10 660 Kč a paní jednatelka Mgr. Maurerová vybranou
částku ještě zdvojnásobila! Do domova tedy putovalo úžasných 21 320 Kč!
Seminář splnil svůj účel a přinesl zúčastněným nové informace v souvislosti se mzdovou
a personální problematikou. Posluchači ocenili obsah přednášek a v dotaznících se svěřili,
že témata šla „přímo na ruku“ a korespondovala s tím, co momentálně řeší v zaměstnání.
Párkrát se objevila reklamace týkající se tištěných materiálů. Některým posluchačům se zdály
nepřehledné kvůli příliš drobnému písmu. Pro další semináře se vynasnažíme lektory varovat,
aby volili větší font písma. Materiály nebyly pro tento seminář kompletní, protože dva ze čtyř
lektorů nestihli dodat podklady v termínu, který požadovala tiskárna. Účastníkům proto byly
chybějící materiály zaslány elektronicky.
Z dotazníků nevzešly žádné další reklamace ani návrhy na zlepšení. Jarní seminář 2019 se
vydařil. Velice děkujeme za zpětnou vazbu! Budeme se těšit na další setkání v Klatovech,
které se uskuteční ve dnech 26. – 28. 11. 2019 😊
Bc. Aneta Hrabětová, péče o zákazníky & marketing
A L F A S O F T W A R E, s.r.o.
PRAŽSKÁ 22
339 01 KLATOVY
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ZRUŠ SVÉ PROBLÉMY
„Jsme tady proto, abychom žili šťastný, zdravý, přirozeně harmonický život. To, co nám v tom
brání, jsou nepříjemné pocity tělesné nebo psychické nebo oboje najednou. Nic víc, nic míň.
Ty nepříjemné pocity nějak vznikly. Dají se zpracovat a odstranit. Rychle, snadno a navždy,“
tvrdí Karel Nejedlý, autor metody RUŠ a stejnojmenné knihy s dovětkem JÁ TO MÁM JINAK.
Zjednodušeně řečeno-pokud nám něco na někom vadí, není problém nikoho jiného,
než pouze a jen nás samotných a touto metodou lze náš postoj cíleně změnit.
Karlovi N. se to povídá, když byl několikrát v ášramu, indickém poutním místě, a pracoval jako
terapeut využívající metodu regrese. Všechno je přece tak jednoduché a jasné! Ano, nahlížíteli na problémy druhého člověka a jste-li empatičtí a alespoň trochu zkušení, obvykle nemáte
potíž odhalit, kde je pes zakopán. Pokud ale máte problémy sám, sám se sebou, se svými
bližními a momentálně jste v tom až po uši, bez znalostí, a hlavně bez odstupu si neporadíte.
V dobách minulých se lidé nechali vést kněžími. „Terapie“ bohoslužbou však byla minulým
režimem potírána, ztratili jsme nit a zřejmě nám něco podobného chybí. Proč jinak bychom
měli tendenci vkládat svůj osud, a dokonce i zdraví, do rukou autorit? Ať už je to novodobý
guru hlásající, že jedině on a nikdo jiný vám pomůže, nebo lékař, který hledá nemoc
(a obvykle nějakou najde), předepíše léky, případně vše „vyřeší“ skalpelem.
Jak z toho ven? Co se na věc podívat jinak? Má nějaký guru nebo lékař odpovědnost za to,
jak mi je, jak se cítím? Nikoli! Jaký on má zájem na mé osobě? Nejsem tak trochu za „hejla“?
Je třeba si uvědomit, že, ačkoli se snažíme zodpovědnost za sebe „přehodit“ na někoho
dalšího (aby případně bylo na koho nadávat), zůstává jen a jen na nás, co uděláme.
Jisté je, že neřešené problémy mají tendenci bobtnat. Až ve chvíli, kdy je nezvládáme,
hledáme pomoc. A to většinou v případě, kdy je už pozdě a z psychické újmy se pomalu
klube újma fyzická. Návštěva psychiatra je přece jen v našich končinách považována za jisté
tabu. Nejsem přece blázen a co by tomu řekli lidi? Je-li problém v zárodku a je-li citlivě
ventilován, například u kafe s kamarádkou, většinou splaskne.
Můj kamarád s úsměvem říká: „Máš problém? Řekni mi to. Já to všude
vykecám a je po problému.“ Jenže někdy se nepřiznáme ani sami sobě,
natož někomu jinému….
Ale zpět k metodě. RUŠ. Na webech je inzerována jako Rychlá
a Účinná změna Skutečnosti. Vypadá podezřele jednoduše. Pokud Vás
zaujala, podívejte se do knihy Karla Nejedlého a zjistěte, zda jeho
RUŠení je pro vás „jedlé“ 😊.
A L F A S O F T W A R E, s.r.o.
PRAŽSKÁ 22
339 01 KLATOVY

Tel. 376 709 890

Bc. Jitka Hejlová, redakce časopisu Alfík
www.alfasoftware.cz
www.mzdovysystem.cz
e-mail: info@alfasoftware.cz
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GENIUS LOCI – ZÁMEK JEZEŘÍ
0

Už jste to zažili? Přijdete na nějaké místo
a cítíte, že je něco ve vzduchu. To místo má
zvláštní atmosféru. Bylo by skvělé si to
„něco“ chytit a správně přečíst jako
komiksovou bublinu. Byly by jazyk a písmo
v ní obsažené pro nás srozumitelné?
Panská sídla obecně mají tu krásnou
vlastnost, že v nás probouzejí fantazii.

HISTORIE

Zámek Jezeří dokonce více než kterékoli

V minulosti zde stával středověký hrad.
Dle prvních písemných zpráv byli jeho majiteli
v letech 1363–1365 pánové ze Rvenic.
O přestavbu na renesanční zámek (1549) se
postaral Mikuláš Hochhauser z Hochhausu.
Jeho syn Jan Mkuláš, kterému zámek připadl,
se však účastnil stavovského povstání a majetek
mu byl zkonfiskován. Oba jeho statky, jezeřské
i hliňanské panství, získal od císaře do zástavy
za půjčku deseti tisíc zlatých Vilém mladší
Popel z Lobkowicz.

jiné. Díváte-li se totiž z jeho hradeb
směrem na jih, uvidíte snovou měsíční
krajinu. Fanoušci knih anglického
spisovatele J. R. R. Tolkiena by tuto zem
jistě nazvali Mordorem. Pravda je
prozaičtější – jde jeden z dolů Mostecké
uhelné, Lom ČSA, kterému padla za oběť
i část jezeřského arboreta.
Zámek Jezeří, německy Eisenberg, neboli
Železná hora, se nachází v blízkosti města
Horní Jiřetín. Tvoří jakýsi trojúhelník spolu
s městy Most a Litvínov, od kterého je
vzdálen přibližně 12 km.
Čekáte-li, že se při prohlídce sídla zjeví
Sauron, budete zklamáni. Pravda, několik
strašidel a pohádkových bytostí můžete
zahlédnout ve sklepení, ale jinak jde
o celkem standardní zámeček, který
se konečně dočkal pomalu, ale jistě
prováděné rekonstrukce.
Text: Bc. Jitka Hejlová, návštěvník
Více na www.zamekjezeri.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

18. února 1646 postihl Jezeří velký požár a
zámek zcela shořel. Zachránilo se jen malé
vysoké stavení a jezdecké stáje. Rozsáhlejším
rekonstrukcím se věnoval Ferdinand Vilém z
Lobkowicz, který zde úřadoval až od roku 1697.
K obsáhlejším stavebním úpravám došlo
začátkem 19. století. Podoby interiérů se z větší
části zachovaly do současnosti.
Lobkowiczové spravovali zámek až
dofašistické okupace. Tehdejší správce JUDr.
Maxmilián Ervín z Lobkowicz byl významným
diplomatem a osobností protifašistického odboje.
Během prvních dnů okupace se stal zámek
sídlem štábu “SS-Leibstandarte Adolf Hitler”.
Z větší části byl mobiliář odvezen do Roudnice
nad Labem a do Bíliny. Osobní Hitlerova
standarta opustila Jezeří 19. října 1938. Zámek
pak obydlela posádka k hlídání zajatců.
Po druhé světové válce připadl zámek opět
Lobkowiczům. Od 21. října 1949 přebrala
správcovství zámku Národní kulturní komise.
Od roku 1950 zde byla vojenská posádka.
Zámek Jezeří měl v osmdesátých letech
minulého století ustoupit těžbě hnědého uhlí.
Díky špatné prognóze geologů ohledně statiky
www.alfasoftware.cz
podloží, se však demolice nekonala.
www.mzdovysystem.cz
Pro návštěvníky jsou otevřeny okruhy, kde se
e-mail: info@alfasoftware.cz
seznámí s životem šlechty v 18. století.
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RECEPTY
Pikantní celerový salát
1 ananasový kompot (plátky)
1 sterilovaný celer – jemné nudličky
2 vařená natvrdo vejce
20 dkg šunky
3-5 lžic majonézy
1 pórek

Cheesecake
Koláčová forma Ø cca 32 cm
200 g hladké mouky + na pomoučení
válu
120 g másla, 1 vejce
Špetka kypřícího prášku
70 g moučkového cukru
1 sáček vanilkového cukru
Vypracujeme těsto a necháme jej minimálně
1 hodinu odpočinout v chladničce. Mezi tím
připravíme NÁPLŇ smícháním těchto
ingrediencí:

Ananas nakrájíme na jemné nudličky,
stejné velikosti, jakou má sterilovaný celer.
Vejce nakrájíme na kostičky, šunku
nastrouháme a pórek pokrájíme na tenká
kolečka.
Vše dobře promícháme smícháme, přidáme
majonézu a necháme v ledničce uležet,
ideálně přes noc do druhého dne.
Podáváme k řízku místo bramborového
salátu, nebo samostatně jako svačinu
s pečivem.
DOBROU CHUŤ!

2 kostky měkkého tvarohu + 1 kelímek
zakysané smetany
250 ml polotučného mléka
1 vanilkový puding, 1 lžička
nastrouhané citronové kůry
100 g krupicového cukru
Náplň rozetřete na těsto, kterým jste vyložili koláčovou formu, 400 g meruněk rozpulte a rozložte
na koláč řeznými stranami dolů a přelijte přelivem přichystaným z:

200 ml 33 % smetany
2 vajec
70 g moučkového cukru + na poprášení
1 lžíce rumu, 1 lžíce solamylu
Pečete ve vyhřáté troubě na 160 °C asi 50 minut. Koláč nechte vychladnout ve formě a před
podáváním jej lehce pocukrujte. Je úžasně křehký a dobrý!

Text a foto: Blanka Hejlová
A L F A S O F T W A R E, s.r.o.
PRAŽSKÁ 22
339 01 KLATOVY

Tel. 376 709 890

DOBROU CHUŤ!

www.alfasoftware.cz
www.mzdovysystem.cz
e-mail: info@alfasoftware.cz
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SOUTĚŽ
Čtvrtou letošní soutěží byla pro laiky „tipovačka“, pro entomology sázka na jistotu.
Kolik z vás správně zařadilo motýlka, který byl součástí loga našeho Jarního semináře?
Do soutěže se zapojilo 55 čtenářů, z nichž 31 jej měli za běláska zelného, 4 za běláska
řeřichového a 20 se domnívalo, že jde o běláska řepového. Pravdu měla posledně
jmenovaná skupina. Dle odborníka Martina Zeleného, vášnivého fotografa denních motýlů
a autora webu www.213.cz, je krasavec na růžové květině bělásek řepový, latinsky pieris
rapae. Detailní vyobrazení najdete například na http://www.lepidoptera.cz/motyli/belasekrepovy--pieris-rapae-linnaeus-1758.
Zajímavostí tohoto druhu je jeho chování při rozmnožování. Protože
samici se nevyplatí kopulovat krátce po předchozím spáření, vyvinulo
se tzv. odmítací chování (křídla mířící k zemi, zvednutý abdomenzadeček). Samci pátrají po samicích aktivním patrolovacím letem,
který se u mladších samců střídá s příjmem nektaru během celého
dne, zatímco

starší samci koncentrují pátrání po samicích

do dopoledních hodin, kdy se neoplozené samice líhnou a nektar
přijímají převážně odpoledne.
Šedou osušku s logem ALFA SOFTWARE vyhrává pan Jiří z Plzně (uživatel 51193),
paní Zdeňka z Blatné (57177) a paní Anna z Rozhovice (53837).
VÝHERCŮM SRDEČNĚ GRATULUJEME!

SOUTĚŽ 5/2019
Soutěžní otázkou je tentokrát tajenka křížovky z následující stránky.
Jelikož se blíží čas dovolených, opět se hraje o osušku, kterou lze použít též jako plážovou
podložku. Tentokrát je v zelené barvě a s logem programu
AVENSIO Software.
Odpovědi nám zasílejte do 10. června výhradně
prostřednictvím tohoto online formuláře.

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

14
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Tel. 376 709 890

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

