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Vážení čtenáři.

Vážíme si důvěry, kterou jste vložili do projektu „Růst osobnosti”, 

jehož součástí jste se zakoupením tohoto časopisu stali.

Dnešní doba je plná změn a každý, kdo není schopen adap-

tace, rychle ztrácí možnost uplatnění, protože v současné době 

již neplatí, že velcí likvidují malé, ale rychlí ty pomalé.

Pouze na Vás záleží, zda uchopíte vlastní osud pevně do svých 

rukou a budete ho řídit, nebo připustíte, aby ho za Vás řídili jiní.

Patříte-li do kategorie lidí, kteří chtějí být svým vlastním 

pánem, a chcete hledat cestu, rádi Vám ji pomůžeme najít. Jak 

dlouhá bude tato cesta záleží jen na Vás, protože jít po ní už bu-

dete muset sami. Pravdou je, že jsou i lidé, kteří na její konec 

nikdy nedojdou. Hlavní důvodem často bývá, že se nechají ze 

své cesty svést. Aby se tak nestalo, je nutné si stanovit jasný cíl 

a neustále kontrolovat, zda jdete tím správným směrem!

Klademe si za cíl pomoci Vám v dlouhodobém horizontu 

a chceme Vám nabídnout řešení v oblasti komunikativních 

dovedností, mezilidských vztahů, obchodních dovedností, 

pomoc při hledání pracovního, společenského i osobního 

uplatnění. Řešení nabízíme pro jednotlivce, rodiny i organizace.

I cesta dlouhá tisíce mil vždy začíná tím prvním krokem, 

a ten jste zakoupením tohoto časopisu právě učinili.

Přejeme Vám, ať Vás cesta zavede tam, kam si zasloužíte.

   Jaroslav Kovář

                                                     ředitel společnosti
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Reengineering – moderní trend v podnikání
Doba, kdy si stačilo založit živnostenský list a začít podnikat s obrovskými zisky a bez starostí, je již dávno minu-
lostí. Každá společnost , která se chce na trhu udržet,  musí neustále hledat své rezervy a přemýšlet o nových 
možnostech upevňování pozice na trhu. Jednou z variant tohoto řešení je Reengineering.

V pokročilém tržním hospodářství sílí nejen konkurence, ale též mezinárodní a globalizační trendy. Mění se charakter 
a přístup fungování jednotlivých ekonomických subjektů, což vyvolává nesmírné nároky na management. Během času 
obvykle fi rmy fungují určitou setrvačností a jejich majitelé i vedoucí pracovníci vidí mnoho věcí pouze ze svého subjek-
tivního úhlu. Tím nejen omezují svůj potenciál a fl exibilitu rozvoje, ale nechávají se nepřímo zastínit provozní slepotou, 
která jim nejen zabraňuje odstraňovat neefektivní fungování, ale zároveň i vnášení nových gradientů změny k prosperitě. 
Právě z uvedených důvodů je vhodné umožnit vstup jinému externímu subjektu, který je specializovaný na reengineering 
a nechat si posoudit stav fi rmy, její rezervy či možnosti rozvoje. 

Takovéto přístupy jsou zcela běžné v západní Evropě, USA i Japonsku a rapidně posouvají fi rmu vpřed. Pokud se 
vhodně tyto aktivity opřou o kvalitní lidské zdroje, pak se mnozí majitelé až „diví“, jak relativně zaostale vše fungovalo 
předtím. Naopak aplikace efektivních nástrojů přináší profi tabilní výsledky a mnohdy umožňuje i delegování určitých 
manažerských činností. To přináší majiteli více času, ušetří mnoho starostí a defakto i větší fi nanční efekt s menším pra-
covním nasazením. Vidění z jiného úhlu a ponechání doporučení v realizaci má tedy za následek vždy pozitivní efekty. 
Tento přístup se používá nejen v klasicky průměrně fungujících fi rmách, ale i tam kde mnoho oblastí spíše nefunguje. 
Naopak čím méně příslušná fi rma funguje tím je sonda reengineeringu hlubší až po úplný turnaround.

Mezi klasické oblasti reengineeringu patří analýzy nosných i okrajových aktivit fi rmy, hodnotová analýza, technolo-
gická kompatibilita, controllingové posouzení, logistický a personální audit. Tímto způsobem lze odhalit četné faktory, 
které ovlivňují chod fi rmy a jejich váhu na celkovém rozvoji. V ČR se též nachází různé fi rmy, které se těmito činnostmi 
zabývají, ale jak už to bývá, jejich kvalita či fi nální účinnost je různorodá.

V každém případě je třeba přistupovat k případné spolupráci velmi opatrně. Jde nejen o vynaložené prostředky a jistoty 
existence opravdových přínosů, ale také zvážení zda a komu vůbec svěřit interní informace či know-how. Obecně bych 
doporučoval vždy prověřit příslušný subjekt, který se hlásá k znalostnímu managementu, vyžádat si reference a pečlivě 
zvážit celkový přístup od prvních jednání. Vždy by měla být  patrná značná odbornost, nastínění postupů a směřování na 
konkrétní cíle. Jakékoliv vágní obecnosti nenapovídají o zkušenostech, nápadech natož  o jistých výsledcích.

Stejně tak není vhodné platit dopředu velké částky. Každý solidní subjekt vždy nabídne nezávaznou konzultaci přímo 
v podniku, která je obvykle hrazena určitým smluvním paušálem. Je spíše vhodné vyžádat si předem základní strukturo-
vané informace a materiály o fi rmě, která má být analyzována. Konzultace by měla blíže rozebrat čím se podnik zabývá, 
jaké byly jeho geneze a maximální úspěch, co vedlo k současnému stavu, jaké jsou základní charakteristiky segmentu trhu, 
postavení konkurentů, trendy v oboru, specifi ka a slabiny fi rmy, vize a přání majitele.

Prvotním výsledkem by mělo být vyjádření k možnostem řešení, nastínění oblastí k analýze, postupu, časového 
hlediska, fi nančních  nároků a možnosti potenciálních přístupů. Základní body se pak defi nují ve smlouvě o dílo a přesně 
se specifi kují cíle, které mají být naplněny. Obvykle jsou stanoveny paušální platby za postupnou analýzu, ze 
které vyplývají dílčí směry pro zlepšování efektů. Stěžejní část rozebírá konkrétní úkony a efekty, které jsou kvantifi ko-
vány a podle nich se odvíjí progresivní odměna po stanovené období, obvykle po dobu 1 – 10 let. Vše záleží na charakteru 
činností, segmentu trhu a efektů plynoucích z dané aktivity.

Pokud Vás tyto informace zaujaly a zvažujete provedení reengineeringu ve Vaší společnosti, obraťte se na informační 
středisko projektu Růst osobnosti a první konzultaci můžete získat zcela zdarma.

telefon: 377 424 074
mobil: 774 221 751
email: reengineering@rustosobnosti.cz 

 Ing. Jaroslav Vehrle
 specialista na fi remní klientelu
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REGENERACE BYTŮ A PANELOVÝCH DOMŮ
Projekt Růst osobnosti vám ve spolupráci s obchodním partnerem společností Metalšpric - servis s. r. o. nabízí pomocnou 
ruku při realizaci regenerace bytů a panelových domů.

Státní program  poskytování fi nanční podpory se vztahuje na byty a bytové domy, postavené panelovou technologií 
konstrukčních soustav, realizovaných v letech 1950 až 1990. Finanční pomoc lze získat pouze na nezbytné opravy 
nejzávažnějších vad způsobujících havarijní stav bytového domu.  

Vlastníkům bytů a domů nabízíme  

 Opravy i nové izolace střech, balkonů a lodžií
 Několik let úspěšně používáme technologii stříkané izolace s životností až 100 let. Izolace je vysoce elastická (až 500 %), 
nanáší se na beton, ocel, dřevo, PVC, polystyren, staré asfaltové pásy apod. Splňuje požadavky požární odolnosti. Bez 
problémů provedeme veškeré tvarově složité detaily a prostupy. Velkou výhodou je rychlost provádění izolace, 
až 1800 m2 za směnu.

Opravy základů, nosných stěn, balkonů, schodišť, podlah
 Jsme odborná fi rma na opravy (sanace) železobetonových konstrukcí. Provádíme opravy mostních a jiných konstrukčně 
náročných staveb, statické zesilování narušených konstrukcí apod.

Opravy závažných vad zábradlí, atik, spár a dalších prvků
 Specializujeme se na antikorozní ochranu ocelových konstrukcí, např.metalizací (na místě), nátěrovými systémy, včetně 
předúprav  povrchu otryskáním.
Odborně opravíme a utěsníme narušené spáry v panelové konstrukci. 

 

Kdo a na co může podporu získat?
Příjemcem podpory jsou vlastníci bytových domů a bytů, tj. obce, 
bytová družstva, fyzické a právnické osoby. Podporu můžete získat 
na opravy nebo zabezpečovací práce doložené nařízením stavebního 
úřadu o nutnosti opravy vady či poruchy. 

Podpora má charakter přímé fi nanční dotace a poskytuje se do 
výše maximálně 40 % rozpočtových nákladů, jejichž minimální 
výše je 300 tisíc Kč.

Dále pro Vás provedeme:
 • Zateplení střech a fasád
 • Malování a nátěry všech povrchů
 • Rekonstrukce koupelen, obklady a dlažby
 • Renovace a nátěry betonových podlah
 • Opravy rozvodů vody a topení
 • Půdní rekonstrukce 
 • Opravy střech

V případě vašeho zájmu o tyto služby nás kontaktujte na telefonu 377 424 074, 774 221 751

případně piště na regenerace@rustosobnosti.cz 



Vážené dámy,
je tu čas dovolených a my přicházíme s pozváním na  akci s názvem 

„Vaše ple� a sluneční paprsky“
Při vaší návštěvě vám rádi poradíme, jak nejlépe pečovat o vaši ple�, jak předcházet jejímu 

poškození nadměrným sluněním, chránit ji před dalšími vlivy počasí, stárnutí
i zhoršujícího se životního prostředí. 

K dispozici bude pro vás i speciální přístroj na hloubkovou analýzu pleti s názvem
SAM – SKIN ANALYZER MAGNIFIER, 

který vám umožní vidět svou tvář v jiném světle.

Běžná cena za provedení analýzy je 600,- Kč. Na této akci vás čekají velmi zajímavé slevy. 
Při objednávce kvalitní kosmetiky značky ARTISTRY v hodnotě 600,- Kč, 

bude provedení analýzy zcela zdarma a při objednávce nad 1000,- Kč obdržíte ještě 
poukázku na bezplatné provedení analýzy, kterou můžete využít jako dárek. 

V případě, že nebudete mít zájem o objednávku kosmetiky, 
bude cena analýzy  150,- Kč.

Věříme, že rády využijete této jedinečné příležitosti a navštívíte
AM – agenturu, Bendova 32, I. patro

Doporučujeme se předem objednat na tel. 721 220 053
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TRADICE SPOJENÁ S MODERNÍ TECHNOLOGIÍMODERNÍ TECHNOLOGIÍ
CTP HEIDELBERG

•knihy•brožury•časopisy•letáky
•výroční zprávy•katalogy•noviny
•plakát y•pohlednice•kalendáře
•dopisní papíry•vizitky•prospekty

V GRAFICE, TISKU A KNIHAŘSKÉM ZPRACOVÁNÍ UMÍME VŠECHNOV GRAFICE, TISKU A KNIHAŘSKÉM ZPRACOVÁNÍ UMÍME VŠECHNO

Hankova 6, 301 33 Plzeň 
tel. 377 223 251 • tel./fax: 377 235 509

e-mail: navatisk@navatisk.cz

www.nnava.cz



Lidé se, co se týče učení, dělí do 3 základních skupin:

       • 1. skupina se učí z vlastních chyb. Je to cesta velmi dlouhá a přináší mnoho bolesti a utrpení

       •  2. skupina se učí z chyb ostatních. I tato cesta je dlouhá. Je sice pravda, že tolik nebolí, mnohdy může       

dokonce přinášet i trochu škodolibé radosti, ale tímto způsobem se mnoho lidí daleko nedostalo.

      •  3. skupina se učí z úspěchů ostatních. Jedná se o nejrychlejší a nejsnadnější cestu k osobnímu růstu.

          Je pouze na Vašem rozhodnutí, do jaké skupiny se zařadíte.

V dlouhodobém horizontu připravujeme sérii vzdělávacích seminářů. Pro toto čtvrtletí jsou připravena témata: 

Rodinná pohoda, Finanční pohoda, Pracovní pohoda a Jak úspěšně nalézt zaměstnání. V časopisu 4/06 naleznete 

nová témata, ze kterých budete moci čerpat.

Jak osobnostně růst.

V každém časopise naleznete jednu volnou vstupenku na některý ze základních seminářů Růstu osobnosti. Pouze 

na Vás záleží, který seminář si vyberete. Aktuální seznam naleznete na stránkách www.rustosobnosti.cz nebo 

můžete volat 377 424 074, 774 221 751 v pracovní dny 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00.

Jsou to Vaše semináře

V příštím čísle naleznete další témata na školení. Vzhledem k tomu, že je naší snahou pomáhat Vám řešit konkrét ní 

situace, uvítáme Vaše názory na vylepšení stávajících seminářů. Dále by nás zajímaly i Vaše názory ohledně té-

mat, která chcete zařadit do základních seminářů projektu Růst osobnosti. Vaše podněty nám zasílejte na e-mail 

seminare@rustosobnosti.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Růst osobnosti – stačí si jen vybrat.
Zakoupení tohoto časopisu Vám umožňuje zapojení do dlouhodobého pro-
jektu Růst osobnosti. Můžete se tak dlouhodobě vzdělávat a čerpat inspiraci 
od odborníků, kteří jsou ochotni se s Vámi podělit o vlastní zkušenosti.

Jak se přihlásit na seminář
1. Vyberte si některé téma z cyklu základních seminářů. Aktuální seznam naleznete na stránkách www.rustosobnosti.cz.
2. Zavolejte na telefon 377 424 074, 774 221 751 v pracovní dny 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 a rezervujte si termín základního 
semináře.
3. Pokud se jedná o Váš první základní seminář, nadiktujte operátorce pár základních údajů, na základě kterých Vám bude přiděleno 
evidenční číslo a vystavena klientská karta.
4. Pokud máte přiděleno evidenční číslo, nadiktujte jej operátorce a přihlaste se na Vámi vybraný seminář.
5. Vyplňte tuto volnou vstupenku.
6. Bez řádně vyplněné vstupenky nebudete na seminář zdarma vpuštěni.

Tato volná vstupenka Vás opravňuje k bezplatné návštěvě Vámi zvoleného základního semináře.
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Základní semináře projektu Růst osobnosti
Rodinná pohoda
Seminář zaměřený na základní principy, které přinášejí rodinnou pohodu. Diky jednoduchým poučkám se naučíte:
 • jak předejít nedorozumění
 • jak táhnout za jeden provaz
 • jak si defi novat společné cíle
 • jak společných cílů dosahovat

Finanční pohoda
Seminář zaměřený na defi nici hlavních pravidel přístupu k fi nančním prostředkům jedince i rodiny. Většina lidí žije dnes 
od výplaty k výplatě a fi nančně nerostou. Cílem tohoto semináře je Vás naučit pár jednoduchých pravidel jak nakládat 
s fi nančními prostředky a získat tak fi nanční pohodu. Máte možnost se naučit:
 • jak se zbavit dluhů
 • jak hospodařit s rodinným rozpočtem
 • jak si stanovovat fi nanční cíle
 • jak se stát fi nančně nezávislým

Pracovní pohoda
Více jak třetinu pracovního dne prožije většina lidí v kolektivu na pracovišti, avšak ne vždy je tato třetina pohodová. Cílem 
tohoto semináře je poskytnout pár cenných rad pro zavedení pohody na pracovišti. Naučíte se například to:
 • jak řešit konfl ikty s kolegy
 • jak řešit konfl ikty s nadřízeným
 • jak zvládat pracovní stres
 • jak efektivně řešit svěřené úkoly

Jak úspěšně nalézt zaměstnání
Doba, kdy pracovník po škole nastoupil do zaměstnání a toto zaměstnání opouštěl až s odchodem do důchodu je dávno 
pryč. Nová doba předložila požadavek umět se vypořádat se změnami pracovních pozic i zaměstnavatelů. Tento seminář 
Vám pomůže tento požadavek zvládnout. Zaměříme se zejména na oblasti:
 • jak si vybrat vhodné zaměstnání
 • jak sestavit životopis
 • na co se zaměřit při vstupním pohovoru
 • jak nejlépe uspět ve výběrovém řízení na pracovní pozici

Vyberte si svůj seminář
Jestliže máte zájem o některý z těchto seminářů, stačí si pouze rezervovat termín a vyplnit tuto volnou vstupenku. Podrob-
ný návod ohledně rezervace termínu naleznete na zadní straně volné vstupenky. Máte zájem se tohoto semináře zúčastnit 
i s další osobou? Stačí tento Váš požadavek nahlásit naší operátorce a zaplatit vstupné 99 Kč. Tato akce na zvýhodněnou 
cenu vstupného pro další osobu platí pouze na základní semináře pořádané do 30. 9. 2006
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Volná vstupenka na základní seminář

Jméno a příjmení:..........................................................................................................
Evidenční číslo klienta..................................................................................................
Název semináře.............................................................................................................
Datum a čas konání.......................................................................................................
Místo konání...................................................................................................................

...      ............................................................................................................................................................................
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Jana Vám radí
V tomto sloupku Vám budeme nabízet rady od našich spolupracujících fi rem. Protože činnost AM agentury má s projektem Růst osobnosti 
hodně společného, položili jsme pro začátek několik otázek její majitelce Janě Andrové.

Ve Vaší agentuře nabízíte klientům barvovou typologii. Můžete pro nezasvěcené stručně popsat co tato služba obnáší a případně poradit „ co a jak“ ?
Barvová typologie funguje na jednoduchých principech, ale jednoduchá není. Je třeba určit barvový typ podle působení jednotlivých barevných odstínů na 
barvu pleti klienta. Následně se vytipují barvy, které budou Vaší pleti lichotit a sladí celkový dojem. Výsledkem je jednodušší nakupování oděvů, snadnější 
volba oblečení a následný úspěch při jednáních  protože Vy se budete cítit jistěji a Vaše sebevědomí vzroste.

Na jaře proběhl ve Vaší agentuře cyklus přednášek na téma „Pomozte svému tělu“ – co si pod tím máme představit ?
Za prvé: Potravinové doplňky + vitamíny. Tyto pojmy slyšíme v poslední době stále častěji protože dnešní strava bohužel není tak bohatá na vitamíny 
a minerály jako dříve. Stres vládne našim životům a  tak je důležité, abychom svému tělu pomohli dodáním vitamínových doplňků k naší stravě. Na našem 
trhu je veliká spousta těchto přípravků a je důležité se zorientovat a dbát při výběru na jejich původ, kvalitu a vstřebatelnost.
Za druhé: Naučte svoji pleť mládnout
Každá pleť má svoje specifi ka. Jedno mají ale všechny typy pletí společné: je třeba o ně co nejlépe pečovat, aby pleť byla pružná, dobře vyživená. 
V poslední době je to ještě více důležité vzhledem ke zhoršenému životního prostředí. I v této sféře kosmetických výrobků se fi rmy předhánějí ve svých 
nabídkách. Opět je tedy třeba pozorně vybírat pro jakou kosmetiku se rozhodnout.
Ve Vašem dalším cyklu přednášek se Vaše agentura zaměřila na grafologii, numerologii, sny, kineziologii a Bachovy esence. Proč právě na ně?
Moje agentura spolupracuje s odborníky z různých oblastí a ve spolupráci s nimi vznikl i tento cyklus odborných přednášek.
Grafologie – co na nás prozradí naše písmo - Jako máme každý jiné otisky prstů, tak se také liší naše písmo. Pokud se sejdete s odborníkem na grafologii, 
nestačíte se divit, co všechno se dá z Vašeho písma vyčíst. Je docela výhodné znát alespoň základy o stylech písma, které můžete využít i v běžném životě.        
Z ukázek rukopisů známých osobností lze vyčíst i po letech jejich povahy.
Numerologie – jak čísla ovlivňují náš život - Čísla hrají v našem životě důležitou roli. Jak vypočítat životní čísla a co jednotlivá čísla znamenají se můžete 
dočíst v různých odborných knihách. Když se ale setkáte s numerologem prozradí Vám k této problematice mnohem více detailů a zajímavostí.
Co nám říkají naše sny - Naše podvědomí je v pohotovosti i ve spánku a tak nám prostřednictvím snů posílá do našeho vědomí důležité informace, které 
se dají následně analyzovat a využít v běžném životě.
Kineziologie – jak nám může pomoci - O účincích kineziologie jsem měla možnost se přesvědčit i osobně. Je možné touto terapií pomoci řešit psychické 
a následně i fyzické problémy. Je však velice důležité, aby klient plně důvěřoval terapeutovi, který s ním pracuje. Pak je řešení konkrétního problému 
mnohem účinnější.
Bachovy esence – jak zvládat své emoce - Tato věda se zabývá léčivým působením bylinných esencí. Jejich účinek spočívá ve vytěsňování negativních 
emocí z našeho emocionálního obalu, čímž dochází k celkovému zlepšení psychiky a tím i celkového zdravotního stavu. Naše tělo nám dává najevo stav 
duše většinou až když je to dlouhotrvající problém. Cesta působení Bachovými esencemi je sice zdlouhavější než kineziologie, má však komplexnější 
účinek na celkové srovnání psychiky člověka.  
V příštím čísle otiskneme odpovědi na Vaše otázky, které můžete posílat na e-mailovou adresu: otazkyprojanu@rustosobnosti.cz
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Kurzy Reiki v Plzni
Pod vedení mistra Reiki Jaroslava Kováře

Reiki I. stupně
energetické působení přikládáním rukou

Reiki II. stupně
působení na dálku i v čase, řešení problémů,  
mezilidských vztahů, odstraňování bloků apod.

Dále pořádám prohloubení Reiki, kurz mistr Reiki 
léčitel i mistr Reiki učitel.

Kurzy pro jednotlivce i skupiny

Pro bližší informace volejte 777 221073
nebo pište na:   kovar.jaroslav@seznam.cz
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Seznam obchodních partnerů
Společnost Popis činnosti Adresa provozoven Telefon E-mail www sleva

A. T. S. spol. s. r. o. Koupelny, voda, topení,  Slovanská 75, 326 00 Plzeň  377241404 info@atskoupelny.cz www.atskoupelny.cz 3 %,  5 % při  
 dlažby a obklady     zakázce nad  
      50.000,- Kč,  
      10 % při zakázce  
      nad  100.000,- Kč.  
      Slevy pouze na  
      materiál

AB-DATA s. r. o. Správa počítačových sítí Nad Beranovkou 22, 301 00 Plzeň  chv@abdata.cz www.abdata.cz 5 % na HW a SW,  
      10 % na práci

Andrea Tomanová Provádění staveb, jejich změny  Tylova 59, 316 00 Plzeň 378135110,  tomanovaandrea@seznam.cz   5 %
 i odstraňování, interiérové práce,   603374578,
  voda, topení, plyn, kanalizace  774374578

Ateliér bytového textilu  Bytový textil, závěsné systémy,  V Podhájí 86/5, 301 00 Plzeň 605119639 atelier-abtex@volny.cz   5 %
- Helena Elgerová návrhářství a související služby

Atelier STEEL  s. r. o. Bižuterie, ocelové šperky. tř. V. Rojíka 19, 312 13 Plzeň 377460871 rybnicek@volny.cz www.asteel.cz 10 %

Autokonex Autoservis, pneuservis,  Truhlářská 16, 301 00 Plzeň 377241862 autokonex@seznam.cz www.autokonex.cz 6 %
 diagnostická dílna, prodejna 
 náhradních dílů.

Autoškola Clea s. r. o. Autoškola, výuka a výcvik  Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň 377220510 autoskola@as-clea.com www.as-clea.com 5 %
 pro skupiny řidičského oprávnění: 
 AM, A1, A, B, B+E, C, C+E. 
 Školení řidičů, kondiční jízdy

Geonig Plzeň s. r. o. Zeměměřičské práce, geometrické  Lobezská 15, 326 00 Plzeň 377456790 fl orian@geoing.cz www.geoing.cz 5 %
 plány, zaměření staveb, vytyčení 
 staveb a inženýrských sítí.

Hotel Irida s. r. o. Hotelové služby, restaurace Na poříčí 398/3, 301 00 Plzeň 373729612-15 hotel@irida.cz www.irida.cz    5 %, 20 % nad  
        15.000,- Kč, 25 % 
         nad 25.000,- Kč,  
         restaurace 15 %
         nad 3.000,- Kč. 

Chodovia CZ s. r. o. Bytové doplňky, dárky,  Husova 42, 344 01 Domažlice 379775711 chodovia@chodovia.cz www.chodovia.cz 5 %
 suvenýry ze dřeva

Ing. Josef Tejc Projektové práce, inženýrská  Brojova 16, 326 00 Plzeň 377242143,  tejc.pics@seznam.cz  5 %
 činnost, projekty pozemních staveb,   777909183 
 RD, bytové domy, zajišťujeme práce 
 od návrhu po stavební povolení. 
 Technický a autorský dozor

INPOZA realizace a. s. Instalatérství, půjčovna nářadí Zahradní 16, 326 00 Plzeň 377240719,  inpoza@inpoza.cz www.inpoza.cz 3 %
   777212373

Jan Němec Malířské a natěračské práce.  Rabštejnská 43, 323 00 Plzeň 603832791   6 %
 Nátěry fasád, střech, oken a dveří. 
 Malování schodišť, modelace 
 a nátěr Linkrusty.

Jana Kydlíčková Salonek ISIS.  Jagellonská 987/22 377270409,  janakydlickova@seznam.cz  10 %
 Detoxikace těla pomocí přístroje   603723422
 Mary Staggs Dotex, prodej přírodních 
 léčivých produktů české firmy KLAS,
 světelná terapie BIOPTRON, 
 harmonizace pomocí REIKI, 
 speciální masáže

Jiří Pech Okna, kovovýroba K Cihelnám 72, 326 00 Plzeň 377245964,  pech.jiri@pech-kovo.cz www.pech-kovo.cz 5 %
   602469290, 
   608611120

Josef Kotrouš  Klempířství, pokrývačství,   Sladkovského 52, 326 00 Plzeň 377457211, kjkotrous@seznam.cz  2  %, 
-Klempířství  tesařské práce, hydroizolace,   606308204   od 300.000,- Kč 6  %
 solární technika 
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Kovokontakt služby  Instalatérské a topenářské práce Bendova 1548/39, 301 00 Plzeň 377322030,  kovokontakt@seznam.cz  5 %  
montáže s. r. o.   603533989

L&B stav s. r. o. Zjišťujeme realizace staveb  Krátká 5, 301 17 Plzeň 777793765 labstav@quick.cz  3 %
 vč. přípravných a projektových prací 
 vč. kolaudačního rozhodnutí, dále 
 zajišťujeme rekonstrukce staveb, 
 zateplování objektů, fasády. 

Metalšpric - servis s. r. o. Rekonstrukce panelových  T. G. Masaryka 422, 301 00 Plzeň 377237373 metalspric@metalspric.cz www.metalspric.cz 1 %
 a obytných domů, 
 zateplování fasád
 
Miroslav Růžička Okna a stínící technika Chelčického 5, 301 00 Plzeň 377423245 rms@rms-okna.cz www.rms-okna.cz 2 % při zakázce  
      nad 20.000,- Kč  
      5 % při zakázce  
      nad 100.000,- Kč.

Miroslava Hřebejková  Kadeřnictví, kosmetika,  Havlíčkova 11, 301 00 Plzeň 377270340   15 % 
- kadeřnictví V Šipce  manikúra, modeláž nehtů

Pavel Královec Instalatérské a topenářské práce Pelechy 31, 344 01 Domažlice 379778469,  kralovec.instalaterstvi@quick.cz  5 %   
   602267230

Thai Word And Nuttha  Nabízíme tradiční thajské masáže, Smrková 23 301 00 Plzeň - Doubravka 724 342 635,  klausnerova@iol.cz www.thai.euweb.cz 10 %
Massages spol. s. r. o. thajské olejové masáže,   377 471 004 
 čínské masáže chodidel 
 a masáže obličeje. Masáže poskytují
  thajské masérky s certifi kátem 
 z prestižní školy v Bangkoku.

VN Studio s. r. o. Návrhy a realizace interiérů Zelinářská 331/8, 301 00 Plzeň 377539592 vnstudio@iol.cz www.bytovatvorba.cz    5 % z realizace,  
      10 % z projektu.

VV VOCH s. r. o. Rekonstrukce bytových jader  Masarykova 75, 312 00 Plzeň 377919174 vvvoch@quick.cz www.vvvoch.cz 10 % na vybavení  
 na klíč - koupelen, kuchyní      koupelen a kuchyní. 
 včetně dodání kuchyňských linek.
 Práce stavební, instalatérské, 
 elektrikářské. 

Zbyněk Fryč - ARET Zabezpečovací, kamerové  Koterovská 5, 326 00 Plzeň 377240330 aret@aret.info www.aret.info 5 %
 a protipožární systémy

Soukromá inzerce pro předplatiteleSoukromá inzerce pro předplatitele   zdarmazdarma

Vážení čtenáři

V případě, že si objednáte předplatné časopisu Růst osobnosti, máte možnost od příštího čísla využít zadání 

soukromé inzerce zdarma. Inzerci je možno podat na nabídku či poptávku zboží nebo služeb. Předplatitel 

má možnost využít celkem 3 samostatných inzerátů. Inzerce je limitována maximálním počtem 250 znaků 

včetně kontaktu na Vás.

Tuto bezplatnou inzerci přijímáme pouze v elektronické podobě na e-mail
inzercezdarma@rustosobnosti.cz. 

Inzerce bude uveřejněna zároveň v nově připravované sekci 
inzerce na www.rustosobnosti.cz.

Společnost Popis činnosti Adresa provozoven Telefon E-mail www sleva
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Klientské výhody

Jak se zaregistrovat.
1. krok – zavolejte do klientského centra na telefon 377 424 074 nebo 774 221 751. Asistentka s Vámi registraci vyplní 
telefonicky. Na základě této registrace Vám bude přiděleno klientské číslo a vystavena osobní klientská karta.
2. krok – osobní vyzvednutí klientské karty, kterou si můžete převzít na základě předem domluveného termínu 
v klientském centru nebo na semináři Růst osobnosti.

Registrace je zcela zdarma a nezavazujete se tím k žádnému minimálnímu odběru zboží nebo služeb. Veškeré čerpání 
klientských výhod je pro Vás zcela dobrovolné.

Příklad využití.
Rozhodnete se pro rekonstrukci bytového jádra. V seznamu obchodních partnerů v tomto časopise nebo na stránkách 
www.rustosobnosti.cz si vyhledáte společnosti, které se touto činností zabývají. V seznamu například zjistíte, že Vámi vy-
braný obchodní partner poskytuje slevu 5%. Rozpočet na rekonstrukci bytového jádra je např. 80.000 Kč. V tomto případě 
tedy díky projektu Růst osobnosti šetříte 4.000 Kč. 

Postup při uplatňování výhod.
1. krok – vyberete si u obchodního partnere zboží nebo služby a při placení se prokážete klientskou kartou. Pokud se jedná 
o nákup do 1.000 Kč, postačí Vám pro uplatnění slevy pouze klientská karta.
2. krok – nákup nad 1.000 Kč. V tomto případě se pro uplatnění slevy využívají šeky, které naleznete v tomto časopise. 
Šek se skládá ze tří částí: 
 • „Slevový kupon“ – odevzdáte obchodníkovi při uplatnění slevy.
  • „Nákupní kupon“ – necháte si potvrdit obchodníkem dle vzoru a poštou nebo osobně odevzdáte do klientského      
                 centra projektu Růst osobnosti. Získáte tak možnost vyhrát některou z hodnotných cen.
 • „Klientský kupon“ – zůstává Vám pro případnou kontrolu.

Vzor vyplnění  „Nákupního šeku“

Klientská soutěž.

Zakoupení tohoto časopisu Vám připravilo možnost čerpat klientské výhody 
u obchodních partnerů projektu Růst osobnosti. Stačí se pouze telefonicky za-
registrovat v klientském centru a vyzvednout si klientskou kartu, se kterou se 
u těchto partnerů prokážete. Získáte tak například výhodnější cenu, prodlouženou 
záruku, nadstandardní přístup nebo další výhody.

Princip čerpání výhodnějších podmínek je velmi jednoduchý. Když se například 
jedinec rozhodne zakoupit kuchyňskou linku, získá ji za běžnou cenu. Pokud se 
však domluví například 4 domácnosti a společně navštíví stejné kuchyňské stu-
dio, získají výhodnější podmínky. Vzhledem k tomu, že projekt Růst osobnosti 
sdružuje velké množství klientů, podařilo se nám pro Vás vykomunikovat podstatně 
výhodnější podmínky.

V případě, že do 10-ti pracovních dnů od použití nákupního šeku tento 
šek doručíte do klientského centra projektu Růst osobnosti, bude zařazen 
do slosování o níže uvedené ceny. Podmínkou je minimální nákupní cena 
1. 000 Kč (před uplatněním slevy) a řádně vyplněný šek (dle vzoru). Výherci 
budou kontaktováni e-mailem nebo telefonicky. Do soutěže budou zařazeny 
všechny doručené šeky s datem nákupu od 18. 7. 2006 do 15. 10. 2006. 
Následně vypíšeme další klientskou soutěž pro další období.
1. cena – roční standardní předplatné časopisu Růst osobnosti
2. cena – roční ekonomické předplatné časopisu Růst osobnosti
3. cena – roční ekonomické předplatné časopisu Růst osobnosti

Věříme, že tyto výhody využijete k plné spokojenosti. 

V případě dotazů či podnětů na zkvalitnění nebo rozšíření služeb se obraťte na naše informační středisko.
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slevový kupon
Tato část je určena pro uplatnění 
slevy U obchodníka či dodavatele 
služby.

Klient je povinen řádně vyplnit 
své jméno a registrační číslo.

Seznam obchodních partnerů, 
kteří přijímají tyto šeky a výše 
poskytovaných slev je uvede-
na na Internetové adrese www.
rustosobnosti.cz

nákupní kupon
Nechte potvrdit obchodníkem 
či dodavatelem služby a do deseti 
pracovních dnů doručte na adresu:

AKV spol. s r. o.
Bendova 32, 301 00 Plzeň.

V případě, že bude šek řádně 
vyplněn a včas zaslán na výše 
uvedenou adresu, bude zařazen 
do slosování o hodnotné ceny.

Pravidla soutěže  naleznete na 
stránkách www.rustosobnosti.cz

klientský kupon
Nechte potvrdit obchodníkem 
a uschovejte pro případnou 
kontro lu.

Datum odeslání na AKV spol. s r. o. :
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Nejčastěji kladené otázky k projektu Růst osobnosti

Je program zaměřen pouze na oblast školení?
Ne, jeho další součástí je rozvoj spolupráce s partnerskými organizacemi, které poskytují klientům programu 
Růst osobnosti například výhodnější cenu, prodlouženou záruku, nadstandardní přístup nebo další výhody.

Jaké jsou podmínky členství? 
Členství v programu Růst osobnosti je zdarma a to na základě zakoupení jednoho časopisu, nebo účasti na 
základním semináři. Neúčtujeme žádné poplatky za obnovování registrace.

Účtujete si poradenský servis? 
Ne, veškeré poradenské služby jsou pro klienty programu Růst osobnosti zdarma.

Jak vybíráte partnerské organizace? 
Výběr spolupracujících fi rem spočívá na poskytnutých referencích, v ideálním případě na základě osobních 
zkušeností.

Jaké je spektrum partnerských organizací? 
Snažíme se do programu zařadit pokud možno všechny oblasti pokrývající základní potřeby člověka i  tak-
zvaného „využití volného času“. Takže kromě stavebních fi rem jsou to například hotely, cestovní kanceláře, 
autoservisy, sportovní centra, kosmetické salony, autoškoly apod.

Jaké je pokrytí  partnerských organizací? 
V rámci tohoto programu budujeme základní strukturu v  jednotlivých regionech s postupným propojováním 
na celém území ČR.

Jaké jsou podmínky spolupráce pro  partnerské organizace? 
Základní smlouva je zdarma. Nabídku této smlouvy ovšem dostane pouze určitý počet fi rem, přičemž tento 
počet závisí na velikosti regionu, počtu klientů a struktuře fi rem v daném segmentu služeb. Od partnerských 
fi rem očekáváme zajištění výhodnějších podmínek pro klienty projektu Růst osobnosti při zachování vysoké 
kvality poskytovaných služeb.

Co  partnerským organizacím nabízíte? 
Kromě možnosti práce pro naše klienty i partnerské výhody např. v cenách školení nebo propagace v rámci 
programu Růst osobnosti.

Jak postupovat, jestliže chci čerpat výhody programu Růst osobnosti?
Zájemci o tento program se registrují prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo 
přímo v klientském centru.

Co je náplní programu?
Program Růst osobnost nabízí možnost zvyšování vědomostí v oblasti 
komunikativních dovedností, mezilidských vztahů, obchodních dovedností, 
pomoc při hledání pracovního, společenského i osobního uplatnění. 

Kdo se může do programu přihlásit?
Nabízíme kurzy, školení a semináře pro jednotlivce, rodiny i organizace.
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Dotazy čtenářů
Připravuji se na pracovní pohovor, na co se mám zaměřit?
Co je třeba k rychlému nalezení práce?
Která profese a zaměstnání by pro mě byla nejlepší - k čemu mám předpoklady?

Pokud uděláte v otázkách jednu malou změnu, jsou přesně ty otázky, na které vám dáme odpověď. Klíčovým slovem 
totiž není co, ale jak.  Jak se připravit na pracovní pohovor, jak nalézt co nejrychleji práci, ... 
Právě to JAK se dozvíte na našem semináři „Jak úspěšně nalézt zaměstnání“.

Jak efektivně vést kolektiv ve společnosti?
Jak se prosadit v zaměstnání, získat lepší místo/plat...?
Dělá mi problémy prosadit se, stát si za svým rozhodnutím nebo žádat o pomoc. Jak to mohu změnit?

V těchto otázkách už je vidět snaha tazatele o nalezení cesty. Seminář „Pracovní pohoda“ dává odpověď nejen na ně, 
ale i na řadu dalších.

Partner se mnou odmítá komunikovat. Co mám dělat? 
Partner odmítá dělat kompromisy. Jak ho mám přimět k větší spolupráci?

Nejjednodušší odpovědí je otázka – Co jste ochoten/tna pro to udělat Vy? To ovšem evokuje další a další otázky, které 
Vám zodpoví naši lektoři v rámci semináře „Rodinná pohoda“.

Rozjíždím vlastní fi rmu. Na co se mám především zaměřit a na co si dát pozor?
Jak se naučit hospodařit s penězi?

Podle novodobého rčení jsou peníze jen na prvním místě. Ve fi rmě a v domácnosti to platí dvakrát. Ten, kdo se řídí 
příkladem hospodaření státu asi brzo skončí, protože „Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno...“ Ale dosti žertů 
– odpověď není jednoduchá, ale potom, co načerpáte vědomosti v rámci semináře „Finanční pohoda“ a přesto nebudete 
znát kompletní odpověď, můžeme se v rámci individuálních konzultací podívat i tyto problémy.

Jak se co nejefektivněji učit, jaká je nejlepší metoda učení?
Jak se naučit asertivnímu chování/ jak se umět ovládat
Jsem konfl iktní typ. Jak se mám naučit větší toleranci?
Odjakživa mám problémy s autoritami. Jak se mám naučit je více respektovat?
Často jednám zbrkle, jsem výbušný a dělám ukvapené závěry. Každá maličkost mě vyvede z míry. Jak se mám naučit 
větší rozvaze?
Jak efektivně hospodařit s časem ?

Jako odpověď na tyto otázky bych kromě podkladů pro naše semináře mohl použít i citáty z některých publikací. Ale 
to by byla ta největší chyba. Existuje totiž charakteristika „poločasu rozpadu informací“, která sice pro čtení je o něco 
lepší než pro poslech, ale pořád je druhá od konce. Podstatně lepší je totiž vzájemná komunikace a vůbec nejlepší 
osobní zkušenost. Oboje Vám poskytneme na našich specializovaných seminářích – Asertivní komunikace, Time ma-
nagement, Myšlenkové mapy, Leadership atd.
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Podpora podnikatelů
100.000 Kč do začátku

Většina lidí, kteří chtějí začít s podnikáním se 

již na samotném počátku dostává do bludného 

kruhu. Vzhledem k tomu, že nemají podnika-

telskou historii, žádná banka se s nimi moc 

nebaví. Dalším omezením je absence podnika-

telských zkušeností. Projekt Růst osobnosti 

nabízí pomocnou ruku a vypisuje soutěž pro 

začínající podnikatele.

Podmínky pro uchazeče

Do soutěže se může přihlásit občan ČR starší 18-ti let, který splňuje tyto podmínky:
• čistý výpis z rejstříku trestů
•    nevlastní živnostenské oprávnění, ale hodlá si ho pořídit nebo vlastní ŽL 
  s datem vydání ne starším než 1. 1. 2006
• nepobírá žádný dotační program pro podporu drobného a středního podnikání 

Podání žádosti
Žádost je možno podat nejpozději do 20. 11. 2006 poštou na adresu AKV spol. s r. o. Bendova 32, 301 00 Plzeň 
nebo e-mailem na podporapodnikatelu@rustosobnosti.cz

Žádost musí obsahovat popis podnikatelského plánu včetně kalkulace. Rozsah max. na 2 x A4.
Došlé žádosti budou vyhodnoceny a vybrán nejzajímavější podnikatelský záměr, který získá podporu od projektu 

Růst osobnosti. Podporu do výše až 100.000 Kč lze čerpat v následujícím poměru: až 50% lze vybrat na základě odsouhla-
sených výdajů oproti vystaveným fakturám. Zůstatek dotace lze vybrat v podobě školení  a  seminářů  pořádaných 
v rámci projektu Růst osobnosti.

Podrobnější informace o tomto projektu naleznete v průběhu měsíce Srpna na stránkách www.rustosobnosti.cz.

Postup realizace
Vybraný podnikatel má možnost po podpisu smlouvy o spolupráci čerpat výše uvedené dotace. Vybraní zástupci 
projektu Růst osobnosti budou na podnikatele v dlouhodobém horizontu dohlížet a o těchto aktivitách budou 
postupně zveřejňovány reportáže na www stránkách i v časopise.

Cíl projektu
Naší snahou je podpořit začínající podnikatele. Bohužel ani 15 let po revoluci zde není dostatečná informační 
podpora. Cílem tohoto projektu je zajištění dostatečných informací potřebných k uskutečnění vašich vizí a plánu. 
Pevně věříme, že tímto projektem podpoříme rozvoj tohoto regionu.



Růst osobnosti vydává AKV spol. s r. o. 
IČ: 18225861 
DIČ: CZ18225861 
Sídlo: Ondřejská 35, 360 01 Karlovy Vary. 
Tištěno v Plzni. 
Časopis vychází jako čtvrtletník 
MKČR E16834

Kontakty:
Kancelář: Bendova 32, 301 00 Plzeň
Telefon: 377 424 074, 774 221 751
info@rustosobnosti.cz 
www.rustosobnosti.cz

Pokud nám chcete poslat 
e-mail:

Obecné dotazy
info@rustosobnosti.cz

Školení pro občany a společnosti
seminare@rustosobnosti.cz

Dotazy ohledně projektu Podpory 
podnikatelů
podporapodnikatelu@rustosobnosti.cz

Dotazy ohledně regenerace panelových 
domů
regenerace@rustosobnosti.cz

Dotazy ohledně transformace vaší 
společnosti
reengineering@rustosobnosti.cz

Dotazy ohledně životního stylu
otazkyprojanu@rustosobnosti.cz

Dotazy ohledně fi nancování
fi nance@rustosobnosti.cz

Dotazy ohledně pracovních pozic
personalni@rustosobnosti.cz
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Růst osobnosti číslo 4/06 
vyjde 5. 10. 2006
V tomto čísle naleznete:
Volnou vstupenku na základní semináře Růstu osobnosti.
Aktualizovaný seznam obchodních partnerů.
Bezplatnou inzerci předplatitelů.
Dotazy čtenářů.
Vyhlášení podmínek vánoční soutěže.

Zajistěte si výhodné předplatné
Ekonomické předplatné jen za 999 Kč.
Předplatné zahrnuje 4x časopis „Růst osobnosti“, 4x volnou vstupenku na semináře 
„Růst osobnosti“.

Standardní předplatné jen za 1199 Kč.
Předplatné zahrnuje 4x časopis „Růst osobnosti“, 4x volnou vstupenku na semináře 
„Růst osobnosti“.
Dále získáte audioknihu z cyklu růst osobnosti „Rodinná pohoda“ v hodnotě 480 Kč.

Rodinné předplatné jen za 3.996 Kč.
Předplatné zahrnuje 4x5 časopisů „Růst osobnosti“, 4x5 volných vstupenek na 
semináře „Růst osobnosti“.
1x audioknihu z cyklu růst osobnosti „Rodinná pohoda“ v hodnotě 480 Kč.
Celkem ušetříte 2.464 Kč

Jak lze objednat předplatné časopisu Růst osobnosti

Osobně kancelář: Bendova 32, 301 00 Plzeň
Telefonicky volejte na telefon: 377 424 074, 774 221 751
E-mailem: objednávku zašlete na adresu predplatne@rustosobnosti.cz 

SMS na číslo 774 221 751 – poštou Vám zašleme podklady pro platbu a po úhradě 
obdržíte časopis
Pro ekonomické předplatné zašlete SMS ve tvaru: 
PREDPLATNE E jmeno prijmeni evidencniciloklienta(pokudmateprideleno) 
ulicevcetnecp, psc mesto cisloprvnihocasopicu
Příklad: PREDPLATNE E Jan Novak 1750 Americka 1, 301 00 Plzen 406

Pro standardní předplatné zašlete SMS ve tvaru: 
PREDPLATNE S jmeno prijmeni evidencniciloklienta(pokudmateprideleno) 
ulicevcetnecp, psc mesto cisloprvnihocasopicu
Příklad: PREDPLATNE S Jan Novak 1750 Americka 1, 301 00 Plzen 406

Pro rodinné předplatné zašlete SMS ve tvaru: 
PREDPLATNE R jmeno prijmeni evidencniciloklienta(pokudmateprideleno) 
ulicevcetnecp, psc mesto cisloprvnihocasopicu
Příklad: PREDPLATNE R Jan Novak 1750 Americka 1, 301 00 Plzen 406
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Veškeré úvěry lze zajistit i klientům se 
špatným záznamem v bankovním či nebanko-
vním registru, se zadlužením nebo s exe-
kucí.

Účely poskytnutých úvěrů: 
• Peníze v hotovosti
• Spotřební – bez prokazování účelovosti
•  Na koupi osobních, nákl. vozů a jiné tech-           

niky
• Na koupi strojů a vybavení
• Na pořízení bydlení nebo rekonstrukce 
• Na koupi pozemků a nemovitostí
• Na výstavbu
•   Kontokorentní - vytvoření stálé fi nanční       

rezervy
• Na sezónní náklady a investice
• Na refi nancování
• Na investiční a podnikatelské záměry
• Na přeúvěrování nevýhodných úvěrů
• Na vyplacení EXEKUCE
• Na obchodní pohledávky
• Na nákup cenných papírů apod.

Hotovostní a účelové úvěry 
• od 20.000,- Kč   do 300.000,-Kč bez ručitele 
• nad 300.000,-Kč s ručitelem
• doba splácení až  72 měsíců

Potřebujete zajistit peníze?  Obraťte se na nás.
 Úvěry pro  1. Zaměstnance  
        2. Podnikatele
        3. Důchodce

• úrok 9% až 18%
• lze hradit mimořádné splátky
• možnost doplatit kdykoli

Leasing
• u aut stáří do 10ti let
• ostatní technika dle odhadní ceny
• stroje a zařízení dle odhadní ceny
• od 50.000,- Kč 
• doba splácení až na 72 měsíců
• úrok 5% až 15%
• lze posílat mimořádné splátky
• možnost doplatit kdykoli po 6ti měsících

Podnikatelský záměr, provozní a investiční 
úvěry
• od 200.000,- Kč
• možnost získání úvěru i ze zahraničí
• doba splácení až na 20 let
• úrok 2% až 15%
• lze posílat mimořádné splátky
• možnost doplatit kdykoli

Rekonstrukce, koupě či výstavba nemo-
vitostí i bez prokazování příjmů
• na jakoukoli nemovitost či pozemek
• od 20.000,- Kč
•   u rekonstrukce do 500.000 není třeba zá-

stava
• možnost získání úvěru i ze zahraničí
• doba splácení až na 30 let

• možno získat až 100% z odhadní ceny nemovitosti
• úrok 3% až 10%
• možno získat státní příspěvek na bydlení
• lze posílat mimořádné splátky
• možnost doplatit kdykoli

Americké hypotéky i bez prokazování příjmů
• na jakoukoli nemovitost či pozemek
• od 150.000,- Kč
• možnost získání úvěru i ze zahraničí
• doba splácení až na 20 let
•  možno získat až 85% z odhadní ceny 

nemovitosti
• úrok 5% až 15%
• lze posílat mimořádné splátky
• možnost doplatit kdykoli

Kontokorentní a revolvingové úvěry
• účelové i bezúčelové
• od 5.000,- Kč do 5.000.000,- Kč 
• doba splácení neomezena
• úrok 5% až 25%
• možnost doplatit kdykoli

Kreditní karty
• od 10.000,- Kč do 300.000,-Kč
• doba splácení neomezena
• úrok 9% až 25%
• bezúročné období až 60 dní
• lze posílat mimořádné splátky
• možnost doplatit kdykoli

Kontaktujte nás na 377 424 074, 774 221 751 nebo pište na fi nance@rustosobnosti.cz
Kancelář: AKV spol. s r. o., Bendova 32, 301 00 Plzeň 

Regionální ředitelRegionální ředitel
Požadujeme: aktivní obchodní zkušenosti; zkušenost s řízením 
kolektivu; komunikativní a prezentační dovednosti; znalost 
práce na PC: Word, Excel, Outlook, Internet; ŘP a lektorské 
zkušenosti výhodou.

Obchodní zástupceObchodní zástupce
Požadujeme: aktivní obchodní zkušenosti;  komunikativní 
a prezentační dovednosti; znalost práce na PC: Word, Excel, 
Outlook, Internet; ŘP výhodou.

AKV spol. s r. o.
IČ: 18225861

vypisuje výběrové řízení na pozice

V případě zájmu zašlete e-mailem 
strukturovaný životopis vč. aktuálního fota.

personalni@rustosobnosti.cz



• Izolace

• Sanace železobetonových konstrukcí

• Sanace vlhkého zdiva

• Antikorozní povrchové úpravy

• Tryskání

• Průmyslové podlahy

• Regenerace bytů a panelových domů

• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Sídlo firmy: 

Nám. T. G. Masaryka 6

301 00 Plzeň

tel:  377 237 373

fax: 377 236 075

metalspric@metalspric.cz

www.metalspric.cz

Zapsáno v Obchodním 

rejstříku vedeném

Krajským soudem v Plzni

oddíl C, vložka 17807

IČ:263 99 903 

DIČ: CZ26399903


