
Mri c  te ám

Hleáš álí
ško r ži?

Jsi  
sávě!

Stu U NÁ a zh u vů od!



U Jos 118, 530 09 Parce

w.lakla.

65-42-M/01 
Hotcí

HONVÍ
CEVÍ C

Střeí ceš ptě ožít!

25 le
tac

Vzěání
po žt

Modí
ško

2000+
abvů

MAŽ NE RONÍ?
Sedě  ške  ždi ě n žo nřraí.
U ná ro ám ví va y  ejí ptié výu, d řího čík e 
učím žičé věi  mem, matu, ko a dšíh.

"PŘI S  ÁM A  S UD!"



w.lakla.

Chen še cáí 
síě a b

SO

ČTTE

28. LIPU 2020

21. LE 2021

09:00 - 12:00

10:00 - 17:00
D OTŘÝC VEŘÍ

POÁV  ES
Prot vě řížem ážem! Čá
na  odná áž a ticé 
záed j o Něm.

MAT E N, VĚLÁÁE 
I BUÍ MŽEY

Na ntarí příav  tuě 
(induáí kole, sáře  
půraá cičí) naž řb 
sum a VŠ, pořídě ůžeš
ro začí dat.

DONŠ I Ě NÍ
Spíš ě aví vá a riní čs?
Skěé! Přesě ro  bu eálí 
udě s etfiá z aš 
BATÉHO a MKÉO
KU.

KO JKŮ UÍŠ, OLÁT 
JI ČVĚ
Umě izí y  v žiě pad í! 
Začn ím, že  runě jíš 
ančtu  ěmču.

BUŠ DO ÚPĚŠÝ 
POKEM O VUÍM 
MAŽEM?

seti@lkal.     +420 466 412 240

Cheš  n ěo zt? Ne s á 
nat o zat



U Jos 118, 530 09 Parce

w.lakla.

68-43-M/01
Veřjpání čis

VEŘSÁVÍ
ČINT

Střeí ceš ptě ožít!

25 le
tac

Vzěání
po žt

Modí
ško

2000+
abvů

CO Ě ČÁ N EŘNÉ RÁĚ?
Pozáš čeký át r asz. Našívíš řa úřů, intí a gicí.
Zúčasíš se žsí poků, ředáš, wsoů  siářů.
Běhe rí  vkošíš pái v řené ráě. Připím ě a tů posí žot.

"ZAÍÁ TĚ UD EŘJÉ PÁY?"



w.lakla.

Chen še cáí
síě a b

SO

ČTTE

28. LIPU 2020

21. LE 2021

09:00 - 12:00

10:00 - 17:00
D OTŘÝC VEŘÍ

EXZ tře  PAMU
Pozááme ět eřné rá ne
z ac. Ršiřme  zo 
potřcím erí, orhů, 
přeášk, kuí.
Běhe ávšě úřadů  sam
i d ic „ákuí.“.

SOĚŽ  TU N Š
Můžeš nát a úpěy ašh 
sunů  on- soěžíh o sýh
páec, zčos, ziádíh 
orzaíh.
To vš atíš ři dší su na VŠ.
Možní j oh.

PA J ÁLA ÚPĚU

Účíme  lě paí.
Zaja ě běe xze ác  ějaé
inti? Vzoš si  ěh
10 deí pa.

NA SÉ LAĚNÍ
Buď pis, učte, páníe,
baéřm, úříke, de
ne řba sem.

CEŠ NŠÍV ÍSA,
KA  J AK ĚDO SA?

seti@lkal.     +420 466 412 240

Cheš  n ěo zt? Ne s á 
nat o zat



U Jos 118, 530 09 Parce

w.lakla.

65-51-H/01
Kucř - číšní

KUŘ
 ČÍŠNÍ

Střeí ceš ptě ožít!

25 le
tac

Vzěání
po žt

Modí
ško

2000+
abvů

BU  TE DU LŠÍ TEH?
Stu je nké a bo ám:
Vžd o d ýdeh měíš šolí vi  čení  ávěeč zoš
za šní tai n ed  sopujííh onů.

"CEŠ S ČI  PŘÍC ISŮ?"



SO

ČTTE

28. LIPU 2020

21. LE 2021

09:00 - 12:00

10:00 - 17:00
D OTŘÝC VEŘÍ

Chen še cáí
síě a b

w.lakla.

A JŠĚ  PŘI VĚLÁŠ
Nej ž e ně učíš, naí s 
k o můžš děa.
Oděu z xe ůžš ít 
až 3000,- měíčě!

JE  NODĚJŠÍ BAÍ
V naší rí asniké čě
a rur ajš y elší 
sořbče  záí ja  padé 
rera!

DONŠ I Ě NÍ
Ten or á vo to a lu.
Pro ď hý na é poání!
U ná osš věi  pe, ké beš
mo hě no,  keé s  ud
rodě di.

MIR ĚÁ PIÝ CI
Nejší zušsi s a lní ůži
přío  pzu řní reraí.
Zúčasňme  utěží, eré á umží
son úveň šh alí  doní.

CEŠ SVA 
TA R JI?

seti@lkal.     +420 466 412 240

Cheš  n ěo zt? Ne s á 
nat o zat



U Jos 118, 530 09 Parce

w.lakla.

29-54-H/01
Cukář

CUÁŘ

Střeí ceš ptě ožít!

25 le
tac

Vzěání
po žt

Modí
ško

2000+
abvů

BAÍ Ě PEČÍ?
Stu poíhá  ůra hně a r:
Co d ýd sříáš uční  ávěeč zoš s axí  Lasé ukáně
ne  jom  dů, se rý porum.
Věz e n, a  paíc i žješ su áb  ješě  to l ačíš!

"DE RŮOD É KEVIĚ!"



w.lakla.

Chen še cáí
síě a b

SO

ČTTE

28. LIPU 2020

21. LE 2021

09:00 - 12:00

10:00 - 17:00
D OTŘÝC VEŘÍ

VVÁŘE v L OSŘÍ
Jak toř loné áus, doy,
naýhé láče  sut šíc ob.
Modí čeb  je ál!
V naší čbě ajš rřídí ukářké
náčií  přeč.

A JŠĚ  PŘI VĚLÁŠ
Nej ž e ně učíš, naí s 
k o můžš děa.
Oděu z xe ůžš ít 
až 3000,- měíčě!

UDĚÁŠ I JÉ  NĚO YJEŠ?
Ukaž é doni n osání
soěžíh, íke  ptiž  háej!
Jed řeb em di  záek
taé  té laní uráy.

SÁŽE  PE N OČNÉ
PAVŠI

Nejší zušsi s a lní ůži
přío  pzu řní cuár.
Zísáš ové šno  dovíš
si  gáu.

BUĎ RÁŘ  NAŠÍ 
LAKÉ URÁĚ!

seti@lkal.     +420 466 412 240

Cheš  n ěo zt? Ne s á 
nat o zat



U Jos 118, 530 09 Parce

w.lakla.

64-41-L/51
Podání

POKÁÍ

Střeí ceš ptě ožít!

25 le
tac

Vzěání
po žt

Modí
ško

2000+
abvů

SUJ NIÁÍ V ADÍC.
Máš vi, r a ž s iíš j šé pok?
Tak   ob Pniáí přeě po b!
Načím ě še, c eš přov r ojí yyu. A  mato  mu!

“CEŠ S ĚLA TI?”



w.lakla.

Chen še cáí
síě a b

SO

ČTTE

28. LIPU 2020

21. LE 2021

09:00 - 12:00

10:00 - 17:00
D OTŘÝC VEŘÍ

SAŠÁK RI za
DA K TI
Stáí mata  lý tašá.
U ná e l á neíš.
Inidáí kole, sáře
a půraá cičí.

POÁV SIC A J Č

Sez s ře s ČN a jí čnoí n
vatí č. Zíse né foc čeně
příežsi těž si tu l.

VVOŘ ŮJ ONELÝ
POK
Načt e ákům niáí  věě,
co  náší, o  č tu ěží.
Podteký oj t oůž
rot sí pokáí o mití koš.

UPNĚÍ AJŠ ŽDK
Dáme  žno zčí dit,
a n ísa mía n ššíc
poc  soukromém sektoru
na ci žer.

CEŠ JU SÁ ODT 
A MÍ LANÍ ZS?

seti@lkal.     +420 466 412 240

Cheš  n ěo zt? Ne s á 
nat o zat


