CVIČME
V RYTME

Cvičení se speciální
balanční podložkou BOSU®
zpevňuje a zeštíhluje tělo

v Hulicích
BOSU® 70´

BOSU®
posilování 60´
JANA

17:30 ÚTERÝ

ZBYŠEK

18:00 NEDĚLE

HLEDÁME EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍKY
PRO VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd
České republiky, v.v.i. hledá externí spolupracovníky s výbornými komunikačními
dovednostmi. Náplní práce je oslovování lidí v místě bydliště a dotazování se na
otázky v rámci výzkumu, který není určen ke komerčním účelům.
Jedná se o nárazové aktivity vhodné jako dlouhodobý přivýdělek k HPP, penzi,
studiu, mateřské/rodičovské dovolené. Odměna se pohybuje v rozmezí

160 - 220 Kč za jeden rozhovor
dle délky dotazníku a typu dotazování. Pravidelně se provádí 4 - 6 rozhovorů za měsíc
v délce asi 40 minut, možnost spolupráce na projektech s bonusovým příjmem. Náplní
práce je oslovování lidí v místě Vašeho bydliště a dotazování se na otázky v rámci
výzkumu, který není určen ke komerčním účelům.
NABÍZÍME
-

odborná školení
smlouvu na dohodu o provedení práce
rozvoj Vašich komunikačních dovedností
dlouhodobou spolupráci s malou časovou náročností
zajímavou práci v pravidelných nekomerčních výzkumech
smysluplnou činnost, při které se můžete dozvědět více o české společnosti

POŽADUJEME

BOSU®
začátečníci 60´

BOSU® 30´
pevné bříško, zadek
záda 30´
ZBYŠEK

18:00 ČTVRTEK

REZERVACE
SMS 606 164 031
www.cvicmevrytme.net

V HULICKÉM

ZBYŠEK

lekce 100 Kč
PERMICE 11. lekce ZDARMA

SÁLE

19:15 NEDĚLE

Novée
lekc í
od zář

-

věk alespoň 18 let
výborné komunikační schopnosti
pečlivost, spolehlivost a poctivý přístup
zkušenost s tazatelskou činností výhodou

V případě zájmu se prosím registrujte na webové stránce cvvm.soc.cas.cz nebo nás
kontaktujte na e-mailu naborcvvm@soc.cas.cz či na telefonním čísle 210 310 585.
Více informací o naší práci najdete na webové stránce cvvm.soc.cas.cz.
Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1 110 00 Praha 1

Rádi bychom Vás pozvali na bazárek, kde můžete nakoupit, ale také prodat
své věci. Jedná se o věci pro děti i dospělé. Všichni, co budou nabízet dětské
věci, mají možnost dát do prodeje i věci pro dospělé. Do prodeje je možné
nabídnout oblečení, boty, hračky, sportovní potřeby, kočárky…

Bazárek bude probíhat

v Čechticích v prostorách sálu sokolovny
(na náměstí nad restaurací U Zlaté Prahy, vchod z průjezdu)

15. 9. – 16. 9. 2017
Pátek 15. 9. 2017
Sobota 16. 9. 2017

od 15:00 do 17:00 hodin - odběr zboží k prodeji
od 9:00 do 12:00 hodin - prodej
od 14:30 do 15:00 hodin - třídění a výdej
neprodaného zboží

KURZ ANGLIČTINY
bude ve školním roce 2017/2018 probíhat v úrovni:
> mírně pokročilí (Pre-Intermediate) - úterý 17 – 18.30 h
> v případě zájmu může být otevřen také kurz pro začátečníky
Výuka komunikativní metodou v kombinaci s tradičními
postupy, využití moderních pomůcek
Cena max. 150 Kč/ 90 min. podle velikosti skupiny

Na společné setkávání se těší Mgr. Jana Zíková
Informace: 777 649 844
janazikova@centrum.cz

V případě zájmu o prodej je nutné nás předem telefonicky kontaktovat
do 12. 9. 2017 na telefonní číslo 721 218 969, kde Vám bude přiděleno
evidenční číslo, pod kterým budeme evidovat Vaše zboží. Je třeba si předem
připravit seznam zboží k prodeji. Formulář Vám bude zaslán mailem,
případně se domluvíme na jeho osobním předání.
Z celkové utržené částky bude každému prodávajícímu odečteno 10 % na
vzniklé výdaje.

OTEVŘENO NOVÉ KADEŘNICTVÍ

Bližší informace na výše uvedeném telefonním čísle, případně na mailu
monikadomasova@centrum.cz

(pánské, dámské, dětské – zaváděcí ceny)

Těšíme se na Vaši účast
Zuzana Houdková
Kuňovice 18
mobil: 606 813 427

Ceny zahrnují kompletní služby a odvíjí se od množství spotřebovaného materiálu (např. barvení
od 320 Kč, barva s melírem od 450 Kč, trvalá od 300 Kč, dámský střih od 250 Kč, svatební účes od 400 Kč,
pánské, junior a dětské – střih od 80 Kč). Praxe 10 let, z toho 5 let Praha.

V NABÍDCE mj. BRAZILSKÝ KERATIN.
Ukázka práce:

