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MAGISTF.:ÁT Wavoow mesta PRAHY
Hlavní ,oodatelna - Jungmannova 35/29

PID uvedený na samolepícím štítku pod cárovým kódem
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Pocet príloh



PRA HA

PRA G U E

PRA GA

PRA G

HLA VNÍ MESTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MESTA PRAHY

ODBOR SOCIÁLNÍ PÉCE A ZDRAVOTNICTVÍ

V ážená paní
MUDr. Eva Krecková
Kamenická 46
170 00 Praha 7

Váš dopis zn.

Vážená paní doktorko,

C.j.
MHMP 12068(17/2008

Vyrizuje / linka
Š.Katsiedlová / 4140

Datum
24.4.2008

dne 1.4.2008 byl Magistrátu hl.m.Prahy, jako registrujícímu orgánu, dorucen dopis
manželu Lempochnerových, kterí Vám a všem zamestnancum ordinace praktického
lékare pro dospelé chteli touto cestou vyjádrit podekování za Váš lidský a profesní
prístup k pacientum. Magistrát hl.m. Prahy se samozrejme k tomuto podekování
pripojuje a preje Vám do dalších let mnoho úspechu profesních i osobních.

S pozdravem•

Ing. Kvetuše Celikovská
vedoucí oddelení zdravotnictví

Hlavní mesto Praha
Magistrát hl.m. Prahy
Jungmannova 35/29 /6/
111 21 Praha i-SOC

Príloha:

kopie dopisu

Sídlo: Mariánské nám. 2,11001 Praha 1
Pracovište: Charvátova 9/145, 110 00 Praha 1
tel. 236 001 111, fax 236 004 123

e-mail: soc@cityofprague.cz
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eMail: office@whoiswho-verlag.ch
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07.07.2008, 5701726

paní MUDr. Eva Krecková

Ukažte hrde svoji biografii!

Vážená pani MUDr. Krecková,

MUDr. Eva Krecková
Havlovického 14
CZ -147 00 Praha 4

s nejvetší peclivostí jsme zaznamenali Vaši biografii a pripravili ji pro tisk. Ješte však
chvíli potrvá, než vyjde encyklopedie Who is Who.

Abyste mela již nyní predstavu, jak bude vypadat Vaše biografie v publikaci, vymysleli jsme
neco speciálního. V exkluzivní složce se nachází listina s Vaší biografií pro dokumentaci o
zarazení do Who is Who, se kterou se již nyní mužete prezentovat.

Listina je vyrobená metodou speciálního hlubotisku tiskárnou cenin, osobne podepsaná vedením
spolecnosti, zarucene pravá díky razidlu vydavatelství Who is Who - bude tato listina

upoutávkou ve Vaší kancelári nebo obývacím pokoji.

Pro prípad, že jste si ješte neobjednala svuj výtisk WHO IS ... ? (v Ceské republice), popr.

pokud byste si chtela objednat ješte další výtisky, upozornujeme Vás, že mužete navštívit
Who is Who bookshop: www.whoiswho-shop.ch/Bookshop/Ceská republika

Prejeme Vám mnoho rad~ti s tímto dárkem.

Vaše

~~d ~ 1
Astrid Simml

Who is Who, Verlag ftir Personenenzyklopadien AG

P.S.: Rádi Vám zašleme další výtisky Vaší listiny Who is Who v rámu s pozlaceným jménem za
cenu 2.296 CZK za kus.

Pro svoji dodatecnou objednávku použijte, prosím, níže uvedený ústrižek a zašlete nám jej
faxem (+420) 267 132 681 nebo objednávejte prímo e-mailem: officecz@whoiswho-verlag.cz

5701726, MUDr. Eva Krecková

Dodatecne objednávám

.... kus/y zarámované listiny s pozlaceným jménem za jednotkovou cenu 2.296 CZK

+ prepravné a náklady 364 CZK

Navštivte také náš Who is Who-Shop na www.whoiswho-shop.ch/Ceská republika

Zde najdete nejen Vaši listinu, ale i další zajímavé nápady na dárek.
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