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Editorial:
Vážení čtenáři,
právě se vám do rukou dostalo čerstvé číslo časopisu Naše ZFP.
Jak už jste si pravděpodobně všimli, pro rok 2020 jsme zvolili jiný
styl a já pevně doufám, že se vám bude líbit stejně tak, jako nám v
redakci. Nová podoba časopisu však není jedinou novinkou, která
vás v letošním roce čeká. Již brzy ZFP oslaví výročí neuvěřitelných 25
let, o kterém vás samozřejmě budeme informovat v časopisu i na
našich sociálních sítích. Pokud nás tedy ještě nesledujete, neváhejte
a přidejte se, ať vám žádná novinka neuteče. Nyní ale zpět k obsahu
prvního čísla Našeho ZFP.
Tváří čísla se stal tentokrát ředitel obchodní sítě a člen dozorčí rady
ZFPA Robert Slezák, který v otevřeném rozhovoru povypráví, jak se
dostal na současnou pozici a co všechno mu jeho cesta za úspěchem
přinesla. Podíváme se také za hranice naší republiky. Hned na začátku
roku jsme vycestovali do Dominikánské republiky a nevynechali jsme
ani východoafrickou Keňu.
Ohlédneme se zpět za největším finančním festivalem FINfest a
nedílnou součástí tohoto vydání budou také večírky, které se ve
velkém konaly na konci uplynulého roku. Tradičně ani tentokrát
nechybí úspěchy ze vzdělávání i aktuální slova personální manažerky
Lucie Černé. Prozradíme také, jaké krásné projekty jsme podpořili a co
nás v následujících měsících ještě čeká.
Časopis Naše ZFP je zkrátka plný zajímavých článků, které vám jistě
zpestří volnou chvíli.
S přáním příjemného čtení
Tomáš Kucej
PR specialista
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ROZHOVOR

S ROBERTEM
SLEZÁKEM
Jak jste se dostal k podnikání právě v ZFP a kdy
to bylo?
V říjnu 1997 jsem pracoval jako obsluha čerpací
stanice a má účast na ZS nebyla vůbec cílená, naopak
to byla shoda spousty okolností. V podstatě se mi
tam ani nechtělo. Po ZS jsem byl ale přesvědčen
o smysluplnosti využívání finančních programů
a měl jsem chuť tomu rozumět a využívat to.
Co rozhodlo o tom, že právě tato společnost
zvítězila?
V té době jsem nevnímal, ani jsem se nezajímal
o nějaké konkurenční možnosti. Byl jsem ztotožněný
s filozofií ZFP. Mimochodem toto platí dodnes.
Pamatujete si na své začátky? Jak byste je
zhodnotil zpětně?
Samozřejmě na ně velmi rád vzpomínám a u různých
příležitostí si je sám připomínám. Za těch 22 let jsem
ušel obrovský kus cesty, kdy si uvědomuji, že spoustě
lidí by na to nestačilo ani deset životů. Bylo to v touze
něco změnit, něco dokázat svému okolí a dnes je to
o budování značky a jména. Pochopil jsem velmi
rychle myšlenku od svých vzorů: pokud chceš být
v životě úspěšný, plav proti proudu.
Přišly ve vaší práci někdy i těžké okamžiky? Jak
jste je řešil?
O jéje, těch bylo. A dnes na ně rád vzpomínám.
V prvních letech spolupráce se ZFP mě v těchto
situacích podržela hlavně zodpovědnost vůči
kolegům a kamarádům v mé obchodní síti i klientům,
které jsem nechtěl zklamat či zradit. Postupně jsem
pochopil, že podnikání je nádherné v tom, že pokud
je člověk vytrvalý a dodržuje pravidla, pak po každém
propadu následuje růst. Je to stejné jako v životě
nebo třeba i na kapitálových trzích. Důležité je se
nevzdat a postavit se výzvám.
Kdo vám ve vašem podnikání nejvíce pomohl?
Naše podnikání a systém není podle mého názoru
o jednotlivcích, ale o spolupráci, komunikaci,
podpoře, sdílení zkušeností a zážitků pracovních
i jiných. Určitě jsem i já vnímal spousty osobností
a postupně mých vzorů, které mne inspirovaly,
motivovaly a hodně mi pomohly. Byla a je jich dodnes
celá řada. Za všechny bych jmenoval pana Michala
Očenáška a manžele Poliakovi. Jsem přesvědčen
o tom, že v podnikání jsou tím „TOP“ osobní cíle
každého z nás, víra v úspěch, víra v sebe, ale
role sponzora a pomocná ruka lidí kolem nás je
neodmyslitelná.
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Stál jste u zrodu seminárního centra v Ostravě.
Jaké možnosti nám centrum nabízí a jak by se
dalo do budoucna ještě více využít?
Ano, již přes 10 let nadšeně využívám naše Seminární
centrum akademie v Ostravě, dává mně i mým
kolegům z obchodní sítě skvělé zázemí v krásné,
reprezentativní budově v centru Ostravy. Jsem
na ni pyšný. Díky němu hodně úzce a operativně
komunikujeme s našimi kolegy. Jsem přesvědčený, že
i v době komunikace přes sociální sítě nic nenahradí
osobní kontakt. Rádi vás zde přivítáme při návštěvě
seminářů nebo při návštěvě Ostravy se příležitostně
zastavte na nás podívat.
Co byste doporučil začínajícím kolegům nebo
čtenářům, kteří zvažují účast na Základním
semináři?
Ani minutu neváhejte a určitě využijte této
příležitosti. Pro mne to byla životní šance, které jsem
využil. Nelze nahradit ZS, jeho atmosféru, ucelené
informace, podporu důvěry nějakou čtyřhodinovou
diskusí v obýváku. Jsem přesvědčen o tom, že po
semináři víte, co chcete vy.
Zbývá vám ve vaší manažerské práci i čas na
osobní život a koníčky?
Když to převedu na kvadranty mého jmenovce
Roberta Kyosakiho, tak jsem v ZFP začínal podnikat
jako OSVČ (2. kvadrant) při zaměstnání (1. kvadrant).
Dáváním příležitostí ZS s přesvědčením pomoci lidem
a něco je naučit jsem dnes i majitel (3. kvadrant)
a investor (4. kvadrant). I přesto, že jsem zůstal
v roli OSVČ – finanční zprostředkovatel se spoustou
kontaktů se samospotřebiteli i klienty, mám dnes
dostatek času na svůj osobní život a koníčky. Taky
aby ne, vždyť školím přednášku Cíl a plánování času.
Musím se přiznat, že i činnost v ZFP Group, a.s., je
pro mne velký koníček, který vezme hodně času. Na
druhou stranu manažerská činnost, dobře naladěný
tým, nové technologie,... to vše umožňuje zefektivnit
mou práci na tolik, aby zůstal čas i na manželku,
děti, přátele a koníčky – golf (nejen v ČR), lyžování,
cestování, plavání, sauna. Velkým plus a tím, co
mne neskutečně těší, je spolupráce mé manželky
Evy, která se dnes nachází na pozici 6 a navíc se
specializuje na oblast hypoték a úvěrů, kterou taky
hodně vytěžujeme.
Tomáš Kucej
PR specialista

Robert Slezák
ředitel obchodní sítě
člen dozorčí rady ZFPA
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DOMINIKÁNSKÁ
REPUBLIKA SE
ZFP A NN
Druhá polovina ledna se nesla ve
znamení exotiky, moře a pohody.
Společnost NN nás totiž pozvala na
trénink v Dominikánské republice,
kde jsme měli možnost navázat
nové kontakty i načerpat síly na další
projekty, které jsou před námi.

Přestože byla velká část pobytu vzdělávacího
a tréninkového charakteru, zbyl čas i na poznávání
nejkrásnějších koutů této země. Cestou na ostrov
Saona jsme se zastavili v průzračné, čisté a mělké
laguně, kde je možnost vidět nádherné mořské
hvězdice. Na samotném ostrově se vinou palmové
pláže s jemným pískem, kde jsme si vychutnali
výtečný oběd. Pro cestu nazpět jsme zvolili plavbu na
katamaránu.
Dalším výletem byla plavba za keporkaky, tedy
velrybami hrbatými. Vidět naživo proplouvat tyto
mořské savce jen pár metrů od lodi v nás zbudovalo
různé pocity – strach, obdiv a především úžasný
pocit z něčeho krásného, na což budeme vzpomínat
celý život.
Zavítali jsme také na zdejší safari a viděli jsme
tradiční výrobu doutníků, které jsou v Dominikánské
republice na každém rohu. Jak jsme se ale dozvěděli,
při jejich koupi bychom měli dávat pozor na místo,
kde je prodávají. Častokrát zdejší prodejci na tržnicích
zaměňují tabákové listy za listy banánové, jelikož
banánovníky rostou na každém rohu.
Těžko se nám z této destinace odlétalo, ale věříme,
že se opět společně setkáme u jiných příležitostí.
Velké poděkování patří Monice Poliačikové, Janu
Pospíšilovi a jejich týmu za perfektní organizaci
a příležitost toto krásné místo navštívit.
Tomáš Kucej
PR specialista
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VŠICHNI BYCHOM SI
MĚLI VÁŽIT TOHO, JAK
SE MÁME. PROTOŽE
VIDĚT, JAK SE ŽIJE
JINDE A V JAKÝCH
PODMÍNKÁCH, BYLO
VELMI POUČNÉ A
EMOTIVNÍ.
Michal Vítámvás
strukturní ředitel

Buďme spolu

UP

7

KEŇA
Začátkem února se skupina ZFPáků
vydala objevovat další krásnou
zemi, kterou se pro tentokrát stala
východoafrická Keňa.
Parta cestovatelů vyrazila na kánoích
po mangrovovém lese a navštívila
ďáblovu kuchyni Marafa. Nechyběla
ani návštěva safari. A jaké heslo tuto
delegaci doprovázelo? No přeci
HAKUNA MATATA!

Tomáš Kucej
PR specialista
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FESTIVAL FINFEST
Platinové partnerství největšího finančního
festivalu FINfest přineslo své ovoce.

J

e to sice pár týdnů nazpět, ale pozitivní
ohlasy a krásné vzpomínky nosíme u sebe
pořád. Největší finanční a realitní festival
FINfest EFPA, jež se uskutečnil 20. listopadu
v pražském Clarion Congress Hotel Prague, nám
dal možnost prezentovat se nejen ve skvělém
stánku ZFP GROUP, ale i v rámci panelových diskuzí.
Na festival jsme přijeli již o den dříve, abychom
stihli vše připravit. Vůbec poprvé jsme zde totiž
představili náš nový stánek s grafikou oslav 25.
výročí ZFP. „Se stánkem jsme chvilku bojovali
a ještě před samotným odjezdem do Prahy jsme se
museli zastavit k dodavateli pro lepší konstrukci.
Vše jsme ale stihli včas, a návštěvníci se tak mohli
kochat již od rána naší novinkou,“ poodhalila zákulisí
připrav marketingová manažerka Martina Hoffová.
V rámci FINfestu jsme nejen propagovali ZFP GROUP
v partnerské části, ale i na pódiu. Tam usedla do
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křesla pro hosty například členka představenstva
Dita Kaňová. „Přednášet a sedět na pódiu po boku
odborníků z oboru bylo skvělé. Nejenže jsem měla
možnost reprezentovat společnost a představit naši
činnost, ale dozvěděla jsem se také spoustu nových
poznatků, které mohu uplatnit v praxi. Tato akce
byla pro nás všechny velkým přínosem,“ sdělila Dita
Kaňová. Na akci vystoupili za dceřiné společnosti
ZFP GROUP také Radek Kučera, Miroslav Brožek
a Michal Očenášek.
Tomáš Kucej
PR specialista
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VÁNOČNÍ
A NOVOROČNÍ
VEČÍRKY

Vánoční večírek SRK 103
Těsně před Vánoci, 20. 12. 2019, jsme
v Boskovicích zakončili celoroční pracovní
nasazení
skvělým vánočním večírkem. Tento
večer jsme v počtu asi 120 lidí zvolnili tempo ve
stylu „Havana“ a náramně si užili končící rok 2019.
O úžasnou atmosféru se postarali nejen členové
SRKu 103, ale vydatné zastoupení měl i SRK Petra
Doležela, RK Michala Vítámváse, Ondry Pirocha
a Gabriely Miholové. Během večera nás provázela
skvělá moderátorka a lektorka Monika Beránková.
Blíží se období velkých změn, tak i výsledkovou část
jsme pojali netradičně a nejlepší jednotlivce vybírali
z opravdu nevšedních kategorií. Oficiální část
byla ukončena možností podílet se na dobré věci,
pomoci záchranáři z regionu, který je nyní v nelehké
životní situaci. Bohatý program nabitý lahodnými
rumy, rautem, hazardem a barmanskou show byl
nekonečný a díky skvělému DJ nás věčně zaplněný
parket lákal k tanci. Velké ovace sklidil strukturní
ředitel Petr Janoušek, v minulosti Dj Rendy, kterého
za mixážním pultem můžeme vidět opravdu jen
výjimečně. Děkujeme za úžasný večer a závěrem
nezbývá, než se těšit na vánoční večírek roku 2020,
ale i na další úspěchy a posuny v ZFP akademii.
Kateřina Ošlejšková
asistentka SRK 103
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Novoročný večierok SRK 1017
a SRK2
Dňa 03.01.2020 sa konal vo Vile Jarmile Novoročný
večierok SRK-u 1017 a SRK2 . Všetci sme sa zišli vo
výbornej nálade a “nastajlovaní” v oblečení v štýle
1.republiky. Po vyhodnotení roku 2019 sme sa “vrhli”
do víru zábavy, ktorú nám aj svojim vystúpením
spríjemnila legendárna skupina “ABBA”. Súčasťou
večera bola tombola, pri ktorej sme aj niektoré výhry
hneď vyskúšali. Taktiež prebehlo vyhodnotenie
najlepších “outfitov” večera, kde rozhodovanie bolo
pre porotu veľmi náročné. Keďže všetci si dali záležať,
aby sa čo najviac priblížili atmosfére 1.republiky, tak
sme vyhodnotili až 3 kategórie: najlepšie zladený
pár, najlepší mužský outfit, najlepší ženský outfit.
V prvorepublikovej atmosfére, pri dobrom jedle a pití,
zábava trvala do skorých ranných hodín. Ďakujeme
všetkým za vytvorenie super atmosféry.
Lenka Raymonds
asistentka SRK 1017

Buďme spolu

UP

13

Večírek zaměstnanců
ZFP GROUP
Přesně na svátek Mikulášů se sešli ve Velkých
Bílovicích všichni zaměstnanci ZFP GROUP, aby
společně oslavili závěr roku 2019 a u té příležitosti se
dozvěděli úspěchy a novinky za uplynulých dvanáct
měsíců. Program nabídl také barmanskou show
i hudbu v podání DJ Miracle.
Vše odstartovalo konferencí zaměstnanců, na
které vystoupili představitelé společnosti, aby
zrekapitulovali dění ve firmě a představili novinky
do budoucna. Největším překvapením pro všechny
přítomné byl však dárek v podobě pěti dnů dovolené
navíc.
Na konferenci volně navázal samotný večírek, jenž se
odehrával v příjemném prostoru Vily Jarmily. Bohatý
raut i charitativní tombolu doplnilo také taneční
vystoupení skupiny Vamp i barmanská show. Celou
akci až do ranních hodin hudebně vyšperkoval DJ,
který ochotně všem přítomným zahrál písně na
přání.
Tomáš Kucej
PR specialista
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Vánoční večírek HRK 1
Oslava postupu ředitelky HRK1 paní Jarmily Poliakové
do pozice P 8.8 letos ozdobila vánoční večírek HRK1
ve Vile Jarmila ve Velkých Bílovicích. Společně jsme 17.
prosince oslavili úspěšný rok 2019 a řekli si, na co se
můžeme těšit v roce 2020. Bezva atmosféra, skvělí
lidé. Přejeme všem našim kolegům plné nasazení
a mnoho úspěchů ve výročním roce 2020.

Ing. Pavel Pavlík
osobní sekretář předsedy představenstva
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SRK 52
ODSTARTOVAL
ROK 2020
Ve znamení poděkování, oslav
úspěchů roku 2019 a vizí roku 2020 se
v brněnském hotelu Avanti konalo 9.
ledna 2020 tradiční novoroční setkání
spolupracovníků SRK 52. Ředitel
obchodní sítě, MUDr. Radek Němeček,
přivítal přítomné velkou pochvalou
za práci vykonanou v uplynulém roce.
Skutečnost, že velkou snahu doprovází
i velké výsledky, dokresluje meziroční
nárůst o 85 % v objemu bodové
produkce.
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Setkání se zúčastnila Jarmila Poliaková, ředitelka
HRK 1 a předsedkyně představenstva ZFPA, a Vladimír
Poliak, předseda dozorčí rady ZFPA. Dalšími hosty
setkání byli Roman Ondruš, ředitel SRK 15, a za
obchodní partnery přijali pozvání Monika Poliačiková
z NN a Marek Zubřický z PS ČP. Všichni přítomní si
vyslechli vyhodnocení roku a výsledky motivací za
rok 2019. Ve druhé části večera vystoupili se svými
radami kolegům Miroslav Šubík a David Jagoš.
Jejich zajímavá a motivační vystoupení se nesla pod
stejným jmenovatelem – využijme obrovskou šanci
podnikat se ZFP. Máme pro to unikátní systém,
špičkové produkty, podporu back office a především
lidskost a vzájemnou podporu v našich skvělých
týmech. Je však důležité vytrvat a nenechat se
odradit prvními neúspěchy. Zástupci obchodních
partnerů předali ocenění nejlepším obchodníkům
a představili motivace na rok 2020.
V závěru představil Radek Němeček nové motivace
roku 2020. Především skvělou novinku - výroční dárek
v podobě ceny Základního semináře ve výši 600 Kč
po celý rok 2020, kterou věnovali manželé Poliakovi,
zakladatelé ZFP, u příležitosti 25. výročí vzniku ZFP.
Představil rovněž další motivaci, plavbu luxusní lodí
po Středomoří. Na jeho vystoupení navázala Jarmila
Poliaková, která poděkovala za vynikající výsledky
a pozvala přítomné na nejdůležitější akce konané
v tomto výročním roce 2020, 5. ZFP GROUP HOCKEY

CUP (27. 3. v Břeclavi), oslavy 25 let ZFP (15. 4. v Brně),
ZFP NA PLÁŽI (18. 6. v autocampu v Pasohlávkách),
5. ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu
(exkluzivní koncert pro ZFP 2. 10. v zámecké jízdárně
v Lednici) a na tradiční konference a akce HRK1.
Celému týmu SRK 52 Radka Němečka přejeme
mnoho úspěchů v roce 2020. Na shledanou na Jarní
konferenci HRK 1, která se bude konat 16. 3. v hotelu
Akademie ve Velkých Bílovicích.
Ing. Pavel Pavlík
osobní sekretář předsedy představenstva
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Veľká
porada SRKov

AKCIE
SRKov NA
SLOVENSKU

Štartovacia veľká porada
ROS Jaroslava Palenčára, Magdalény
Opluštilovej a Miroslava Lysíka
16.1.2020 bol plánovaný výkop, štart nového roku
2020. o 18:00 v Žiline na hoteli Dubná Skala sa
stretli všetci správny ZFPáci s očakávaním nových
možností a vízií do výnimočného roku. Obchodný
riaditeľ Jakub Indra v skratke zhodnotil uplynulý
rok, riaditelia štruktúr Jaroslav Palenčár, Magdaléna
Opluštilová a Miroslav Lysík vyhlásili svojich
“skokanov roka”, odmenili sme úspešných v súťaži
333€, naše Youtuberské hviezdy Beáta Humeníková
a Martin Lauko nám predstavili videá, ktoré natočili
k používaniu systému M@NgoUP, Juraj Hladík
prepočítal kombináciu v UPke, Jakub Janso za
obchodného partnera Kooperativa si tiež pripravil
pár noviniek. Po prestávke predstavil ROS Jaroslav
Palenčár “Istotu Príjmu 1111€” a čerešničku na torte
priniesla narodeninová cena ZS za 36€!!! Manželia
Vladimír a Jarmila Poliakovci zakončili poradu novými
víziami a plánmi, na ktoré sa všetci spoločne tešíme.
Atmosféra bola výborná, priateľská a motivačná.
Triumfy máme v rukách !!! Už len makať, priatelia!!
Mgr. Jana Palenčárová
odborný garant vzdelávania
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MiniStartUp SRK

Štruktúra 1019 a 18 ROS Jaroslava
Palenčára
20. 1. 2020. V tento priam magický dátum sme
v Považskej Bystrici opäť pracovali na sebe. Tentokrát
pod taktovkou kouča a motivátora Romana
Boháčka. Nálada perfektná, “srandičky” ale i vážna
problematika dnešnej doby. Preberali sme toho
naozaj veľa, aby sme “do terénu” boli dostatočne
pripravení. “Každý sme režisérom vlastného života.”
Mgr. Jana Palenčárová
odborný garant vzdelávania

Manažerska porada, Žilina
Štruktúra 1042 Miroslav Lysík
30. 1. 2020 sme v nových kancelárskych
priestoroch v Žiline privítali spolupracovníkov
na porade Štruktúrnej regionálnej kancelárie
Miroslava Lysíka. Na úvod sme vyhodnotili
obchodné výsledky z predchádzajúceho
týždňa a stanovili sme si ciele na najbližších
7 dní. Prebrali sme pripravované novinky
v podobe webovej aplikácie UP a systém na
podporu predaja M@NgoUP. Tak GO UP!!!
a vrhnime sa do obchodných príležitostí.
Miroslav Lysík
riaditeľ ROS
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Vánoční lektorský večírek 2019
Tradiční událostí zakončující úspěšný lektorský rok
2019 byl česko-slovenský Lektorský vánoční večírek,
který se uskutečnil 12. 12. 2019 ve Vile Jarmile ve
Velkých Bílovicích.
Večerem nás prováděla dvojice moderátorů Mgr.
Jana Palenčárová a Ing. Roman Slavík. Po úvodním
slovu ředitelky Vzdělávání, paní Jarmily Poliakové,
vystoupil zpěvák Milan Šatník, který navodil skvělou
atmosféru vánočními písněmi. Pan Šatník hostoval
v nejlepší Queen revivalové kapele v Evropě
QUEENIE. Spolupracuje s managementem kapely
Queen a nadací v boji proti AIDS – Mercury Phoenis
Trust. A právě i písně slavné skupiny Queen zazněly
na vánočním večírku.
Oficiální část večírku byla věnována zhodnocení
lektorského roku 2019. Ve druhé části Jarmila
Poliaková slavnostně předala certifikáty IES
lektorům Michalu Vítámvásovi, Romanu Ondrušovi,

Mgr. Jana Palenčárová a Ing. Roman Slavík
Michalu Očenáškovi, Ing. Patriku Jančářovi
a Ing. Milanu Pokornému. Následovalo pasování
profilektorů, jehož se zhostil Vladimír Poliak. Titulu
profilektor v roce 2019 dosáhli Michal Vítámvás,
Roman Ondruš, Petr Janoušek a Ing. Petr Doležel.
V kategorii TOP lektoři se za rok 2019 umístili:
Mária Hoďovská, Beáta Humeníková, Bc. Jaroslav
Jagoš, Peter Krempaský, Miroslav Lysík, MUDr.
Radek Němeček, Lucie Padalíková, Ondřej Piroch,
Ing. Roman Slavík, Monika Sztrnadelová, Miroslav
Šubík, Jan Vítámvás a Michal Vítámvás. Nejaktivnější
lektorkou za rok 2019 se stala nová garantka
přednášky ŽP Allianz Kamila Šulová.
Za celý úsek Vzdělávání vám děkujeme za spolupráci
a v roce 2020 vám přejeme mnoho úspěchů.

Nejaktivnější lektorka Kamila Šulová
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Kristýna Bachoríková
asistentka Vzdělávání

Silvester SRK 1019 a HRK 18
"Palenčárovci”
Vstup do nového roku!!! Do tak krásneho, magického
a výnimočného roku 2020 bolo treba náležite osláviť,
a to sme veděli už v lete. Ako inak, s rodinou aj
tou našou ZFP rodinou. A tak se zrodila myšlienka
zorganizovať Spoločný Silvester. Pracovný názov:
ala S tebou mne baví svet. Všetky naše “firemné deti”,
rodičia, rodinní príslušníci a všetci priaznivci ZFP,
ktorí nám celý rok pomáhajú šíriť dobré meno a našu
značku raziť vpred.
30.12.2019 sme všetci (46 dospělých + 21 detí) vyrazili
smer Hrubá Voda. Čakal nás krásny zimný pobyt až
do 2.1.2020. A že sme si to fakt užili, to vám potvrdí
každý jeden účastník zájezdu. Niektorí lyžovali s
deťmi na neďalekom svahu, niektorí sa sánkovali,
prechádzali, navštívili ZOO, každý si naplno
vychutnával posledné dni roku 2019. A spoločne
sme pripravovali Silvester. Vyzdobená sála, detská
tombola aj tombola pre dospelých, živá hudba –
DJ, karaoke show, ohňostroj, plieskanie bičom…
spoločné pripíjanie o polnoci, spoločné predsavzatia,
spoločné ciele. Tešíme sa na všetko, čo nám tento rok
prinesie, chceme ísť spoločne UP!!!
Mgr. Jana Palenčárová
odborný garant vzdelávania

Silvester Štruktúra 1042
Miroslav Lysík
Navždy sa v nás zachová
Chata Čadca Raková,
Silvestrovské oslavy
bolo počuť z diaľavy.
Dobrý tím a partia,
to v ZFP vždy býva.
Čaka nás rok 2020
tvrdá motivačná práca.
Oddych skončil priatelia,
ciele nech sa naplnia.
Tešíme sa novým výzvam,
takto nám to dáva význam.
Miroslav Lysík
riaditeľ ROS
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Základní
seminář
Za

5


1

Za

600
Kč/os.

NAROZENINOVÝ DÁREK ZAKLADATELŮ ZFP
Při příležitosti . výročí založení ZFP věnují manželé Poliakovi jedinečný dárek
v podobě exkluzivní ceny Základního semináře na našich seminárních hotelích.

25 let budujeme a finančně vzděláváme širokou veřejnost.
Základní seminář je vstupní branou vzdělávacího systému společnosti ZFP, odpovíme vám
na otázku, jak fungují finance a jak mohou pracovat ve váš prospěch.
Cena zahrnuje materiály a coffee break. Oběd je možno dokoupit na místě u prezence.
Podrobnější informace získáte v kanceláři u svých ředitelů a manažerů OS.

Platnost nabídky je od . . do . . .

www.zakladniseminar.cz
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Start a rozvoj v roce 2020
V ZFP JAGOŠ & CÁBOVI
A ZFP NÁŠ UP ŠUBÍKOVI

N

a počátku nového roku většina z nás hodnotí
rok předešlý. Rok 2019 byl v naší struktuře
rokem změn i úspěchů. Za výborné výsledky,
které nás v loňském roce výrazně posunuly,
patří poděkování hlavně manažerům a jejich
spolupracovníkům. Jmenovité poděkování za
usilovnou práci za RK 87 a 171 pod vedením Jaroslava
Jagoše patří Davidu Jagošovi, Jaromíru Maňákovi,
Nikol Kundratové, Miroslavě Jagošové, Jiřímu
Poštulkovi, Šárce Navalané, Ivovi Navalanému, Evě
Kozumplíkové, Renému Kohoutkovi, Karlu Cábovi,
Svatavě Solanské, Dušanu Čerešňákovi, Růženě
Jobové, Magdě Řičicové a velké poděkování patří
asistentkám Michaele Ivanové a Marcele Černé. Za
RK 174 pod vedením Lenky Šubíkové patří poděkování
Miroslavu Šubíkovi, Lucii Bystřické, Pavle Melové,
Sylvě Knapkové, Romanu Bártovi, Kláře Žákové,
Dorotě Zetkové, Lence Kobrové, Davidu Prokopovi,
Ivoně Maixnerové a naší asistentce Soně Peškové.
V letošním roce jsme se rozhodli zapracovat nejen
na vzdělávání v rámci naší vzdělávací akademie,
ale zaměřili jsme se i na osobní rozvoj každého
z nás. Začátkem jsou workshopy, které startují na
začátku února a potrvají do konce letošního roku.
Workshopy jsou určeny k posílení vztahů mezi oběma

kancelářemi, k vzájemné zdravé rivalitě, zejména ale
k využití společných sil a dovedností všech jedinců
z obou kanceláři. Společným cílem je stanovení
obchodních příležitostí včetně konkrétního plánu, jak
na to. Spolupráci jsme navázali také s profesionální
lektorkou paní Ivanou Hartmanovou, která pro nás
chystá kurzy na osobní rozvoj. V neposlední řadě
se naši spolupracovníci a manažeři můžou těšit
na třídenní minimanažerskou akademii. Ta bude
rozdělena jak na pracovní část, tak na zasloužený
relax a odpočinek. V novém roce 2020 bychom vám
rádi popřáli hlavně hodně zdraví. Nechceme vám přát
jen mnoho štěstí, protože pro věci, které jsme svým
úsilím získali a kterých si opravdu vážíme, musíme
projít trnitou cestu. Nechceme vám přát jen úspěch,
protože neúspěch nás posouvá stále dopředu. Žijeme
ve světě nekonečných možností, kde každé naše
ano, každý náš úspěch znamená mnoho odmítnutí.
Přejeme vám, abyste sami našli svou vlastní cestu.
Protože nikdo z nás neví lépe, kam chce směřovat,
než vy sami...
Lenka Šubíková a Jaroslav Jagoš
RK 87 a 171 Marcela Černá
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VZDĚLÁVÁNÍ CZ
Sjednocení přednášek
Ve dnech 5. – 6. 11. 2019 se uskutečnila tři sjednocení
přednášek. Úvěry a hypotéky úspěšně sjednotil nový
garant Ing. Josef Jankůj. Následující den 6. 11. 2019
proběhlo sjednocení přednášek Zajištění majetku pod
vedením garantky Ing. Dagmar Eibelové a současně
i sjednocení přednášky Majetek s garantkou
Bronislavou Krejčí.

David Jagoš

Lektorský konkurz
Ve dnech 31. 10. a 14. 11. 2019 uspořádal úsek Vzdělávání
dva lektorské konkurzy v hotelu Akademie ve Velkých
Bílovicích. Jedná se o vstupní bránu do lektorské
akademie, která prověřuje osobnostní a rétorické
předpoklady potřebné pro to stát se kvalitním
lektorem. Celkem uspělo 6 uchazečů.

Sjednocení přednášky Majetek

Lektorské komise
Dne 19. 11. 2019 se na úseku Vzdělávání v Břeclavi
uskutečnila Lektorská komise k přednášce Doplňkové
penzijní spoření, u které uspěl pan David Jagoš. Další
komise proběhla 29. 11. 2019 s paní Bc. Monikou
Beránkovou, která si rozšířila svou lektorskou
kvalifikaci o další přednášku – Komunikační
dovednosti.
První novou lektorkou v letošním roce se 23. 1. 2020
stala paní Mgr. Lenka Pirochová, která úspěšně
zvládla Lektorskou komisi k přednášce Doplňkové
penzijní spoření.

Mgr. Lenka Pirochová

Rétorický seminář III
Dvoudenní Rétorický seminář III se konal ve dnech
27. – 28. 11. 2019 ve Velkých Bílovicích. Pozici zkušené
lektorky opět zastávala paní Mgr. Ivana Hartmanová,
která si pro účastníky připravila rozmanitý
a zajímavý program. Semináře se účastnili Bc. Monika
Beránková, Ing. Petr Doležel, Petr Janoušek, Michal
Očenášek, Michal Vítámvás, Mojmír Dvořáček, David
Ročňák, Peter Krempaský a Jan Čermák, MBA.
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VZDELÁVANIE SK
Lektorské komisie
• 28. 11. 2019 Nový lektor:
Ing. Martin Lauko – Zlato, komisia: Jaroslav
Palenčár, Mgr. Jana Palenčárová
• 2. 12. 2019 Nový lektor:
Ing. Miroslav Šintaj – Zaistenie, komisia: Jaroslav
Palenčár, Mgr. Jana Palenčárová
• 6. 12. 2019 Rozšírenie kvalifikácie:
Marta Matušíková – Rozšírené investície, komisia:
Jaroslav Palenčár, Mgr. Jana Palenčárová
• 27. 12. 2019 Rozšírenie kvalifikácie:
Monika Sztrnadelová – Rodinné financie, komisia:
Jaroslav Palenčár, Mgr. Jana Palenčárová
• 27. 1. 2020 Rozšírenie kvalifikácie:
Peter Krempaský – Ako si výhodne požičať, komisia:
Jaroslav Palenčár, Mgr. Jana Palenčárová

Lektorská komisia - Ing. Miroslav Šintaj

Lektorský konkurz
Dňa 5. 12. 2019 sa konal Lektorský konkurz, na ktorom
uspelo 6 účastníkov a v súčasnosti sa pripravujú na
Lektorskú komisiu. Sú to spolupracovníci so SRKu 1017
– Magdalény Opluštilovej. Menovite: Boris Dulina,
Lucia Hallová, Jakub Hojsík, Mgr. Júlia Koporcová,
Maroš Koporec, Lenka Raymonds. Želáme im veľa
úspechov pri štúdiu a následnej skúške.

Lektorský konkurz - 5. 12. 2019

Semináre:
• Seminárne miesto hotel Dubná Skala Žilina
termíny 12. 1. a 26. 1. 2020
V novom roku 2020 štartujeme semináre v hoteli
Dubná Skala Žilina. Pripravili jsme pre vás zaujímavé
akcie, ktoré môžete v rámci seminára využiť . Tešíme
sa na Vás.
Ing. Lucia Gogolová
špecialistka vzdelávania

Základný seminár 26. 1. 2020 Žilina

Základný seminár 26. 1. 2020 Žilina

Základný seminár 12. 1. 2020 Žilina
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5,11 %
6,24 %
p.a.

1,1

8,5 mld.
CZK

průměrná výkonnost
za 3 roky

výkonnost za 3 roky
celkem

fondový kapitál

Data platná k 31. 12. 2019

26

Buďme spolu

UP

OBCHODNÍ SDĚLENÍ

ALLIANZ ŽIVOT

VŽDY O KROK NAPŘED
NADSTANDARDNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ
– Garance nejvyššího plnění u úrazů, široké krytí sportů
– Minimum výluk
– Speciální pojištění PRO ŽENY
SPRÁVNÁ VOLBA PRO VELKÉ MNOŽSTVÍ VAŠICH KLIENTŮ
– Klienti se zdravým životním stylem – cenově nejlepší nabídka na trhu
– Ženy – specifická rizika, která jinde nenajdete
– Klienti s existující smlouvou ŽP – vysoká variabilita možných řešení
S FÉROVÝM OHODNOCENÍM PRO PORADCE
– Provize dle délky hlavního pojištění i pro tarify s kratším trváním
– Plná provize už za smlouvy s pojistnou dobou alespoň 10 let
– Provizní navýšení pro klienty – ženy

2. místo
ŽP bez
absurdních
poplatků

1. místo
Komunikační
platforma Allianz
NaDotek

1. místo
Životní
pojištění

2. místo
Pojišťovna
roku

2. místo
Pojišťovna
zákazníků

1. místo
Rizikové životní
pojištění
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AKTUÁLNÍ
PERSONALISTIKA
Bc. Lucie Černá
personální manažerka
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V

ážení
a
milí
čtenáři,
doufám, že všichni z nás
si o vánočních svátcích
odpočinuli a načerpali nové síly.
Začátek roku jsme na personálním
oddělení zahájili v duchu několika
změn.
Se
startem
nového
roku naskočila do nové role
produktová specialistka na úvěry
a hypotéky, paní Kateřina Vágner.
Nově působí v roli produktové
manažerky, její hlavní rolí bude
zejména zástup produktového
ředitele Jakuba Indry, interní řízení
produktového týmu a zlepšování
nastavených procesů. Pan Jakub
Indra bude i nadále fungovat
v roli produktového ředitele
s kompetencemi směřujícímu
k vyjednávání s OP a nastavování
produktů.
Dne 20. 1. 2020 jsme se vzájemně
dohodli na rozvázání spolupráce
s
paní
Klárou
Otáhalovou,
specialistkou na investice. Od 1.
2. 2020 na její místo nastoupila
nová posila, Lenka Garčicová,
která se posunula z pozice
zástupce vedoucí OPD. Oběma
kolegyním v jejich nových rolích
přejeme mnoho nejen pracovních
úspěchů. Na závěr mi nezbývá,
než nám všem popřát příjemné
nadcházející jarní dny.
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Doplňkové penzijní spoření (dále DPS) je modifikací původního penzijního
připojištění se státním příspěvkem, označovaného také jako třetí pilíř penzijního
systému. Tento způsob spoření podporuje stát formou příspěvků a daňových úlev.
Cílem DPS je získat další zdroj příjmů v důchodovém věku vedle státního důchodu.
JAK MOHU VSTOUPIT DO DOPLŇKOVÉHO
PENZIJNÍHO SPOŘENÍ?
Vstup do DPS je dobrovolný, věk není omezen. Od
roku 2016 mohou uzavřít i rodiče spoření svým
dětem mladším 18 let. V 18 letech si mohou děti
vybrat třetinu naspořené částky, a to pokud spořily
alespoň 10 let a poslední 2 roky nezměnily penzijní
společnost. Dospělý klient si může peníze vybrat po
dosažení 60 let.

(střední riziko, střední očekávaná výnosnost)
a dynamický (vyšší riziko a vyšší očekávaná
výnosnost). S dobou spoření se riziko také snižuje,
takže platí, že do dynamických fondů by měli více
vstupovat mladí účastníci a do konzervativních ti
starší, i když vždy záleží na naturelu konkrétního
člověka.

STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK A SLEVA NA DANI U DPS

Při vstupu do DPS se rozhodujete, s jakou mírou rizika
chcete své peníze ukládat a zhodnocovat, a penzijní
společnost vám vybere příslušný účastnický fond.
Obecně existují 3 typy fondů: konzervativní (nízké
riziko, nízká očekávaná míra zhodnocení), vyvážený

I doplňkové penzijní spoření podporuje stát formou
příspěvků a daňových úlev (viz tabulka). Státní
podpora je až 230 korun a při měsíční úložce nad
3000 korun si lidé mohou snížit daňový základ až
o 24 tisíc korun, a ušetřit tak dalších 3 600 korun.

Vlastní měsíční platba v Kč

100

300

500

800

1000

1500

2000

3000

Státní měsíční příspěvek v Kč

0

90

130

190

230

230

230

230

Roční úspora na daních v Kč

0

0

0

0

0

900

1800

3600

Celkem roční výhody v Kč

0

1080

1560

2280

2760

3660

4560

6360

ZAJÍMAVÝ BENEFIT – PŘÍSPĚVEK ZAMĚSTNAVATELE – AŽ 50 000 ROČNĚ!!!
Příspěvek zaměstnavatele u smluv penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření je osvobozen
od daňových plateb do roční částky 50 000 korun. Z příspěvku zaměstnavatele do limitu se neplatí sociální
pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Povinné pojistné neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel.
Tomáš Síkora
strukturní ředitel
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ZFP AKADEMIE JE ON-LINE
Společnost ZFP akademie, a.s., v létě dokončila náročný projekt přechodu na
bezpapírové technologie. V současné době funguje zpracování formulářů ZFP
akademie nutných ke zprostředkování finančních produktů on-line. Po více jak
ročním intenzivním vývoji má ZFP akademie, a.s., aplikaci šitou na míru, která
obsahuje moderní bezpečnostní prvky, odpovídá požadavkům legislativy a splňuje
nároky na vysoký komfort služeb poskytovaných klientům.

„Na začátku byla zpřísňující se legislativa, odborné zkoušky, akreditace, licence, registrace. Pojmy, které
vzbuzovaly respekt a vyvolávaly otázky, jak se vše zvládne. Naše společnost uchopila tyto změny a nové
nároky jako příležitost k profesionalizaci obchodní sítě a zvýšení komfortu pro klienty i obchodní zástupce.
Neopomenutelný je i efekt ekologický" uvedla Ing. Mgr. Dita Kaňová, místopředsedkyně představenstva
a výkonná manažerka ZFP akademie, a.s.
„Sjednávání smluv elektronicky se stává běžnou praxí profesionálů v ZFPA. Klientům se to líbí a oceňují
rychlost sjednání. Realizace tohoto náročného procesu přinesla několik efektů, z nichž tím hlavním
bylo získání toho nejcennějšího, po čem dnes volají všichni, získali jsme totiž čas. Podstatné zkrácení
procesů a papírování spojeného se zprostředkováním smluv nás osvobodilo od administrativy. Získaný
čas můžeme věnovat novým projektům, motivaci a posilování vztahů spojených s budováním důvěry
obchodníků a klientů. Náš vysoce sofistikovaný systém navíc přináší další důležitý efekt, hlídá chyby. To
je neocenitelné pro naše obchodníky a zjednodušuje to komunikaci s obchodními partnery, kteří jsou
pro zavádění on-line technologií klíčoví. K 1. 6. 2019 jsme skončili s tiskem formulářů na pojištění a k 1. 7.
s tiskem formulářů na investice. Odbourali jsme tím téměř 90 % tištěných formulářů. Zbývajících 10 %
je v jednání s obchodními partnery, kteří postupně reagují na naše požadavky k implementaci on-line
technologií,“ uvedl Jakub Indra, produktový ředitel ZFP akademie, a.s.
Proces profesionalizace v současné době probíhá interně napříč celou skupinou ZFP GROUP. Nejedná se
pouze o oblast IT technologií, ale především o oblast odborného a osobního růstu a neustálého procesu
vzdělávání v oblasti financí. Díky spojení technologií a kvality služeb se společnosti ZFP akademie daří
udržovat si důvěru stávající a nové klientely a získávat nové zájemce o budování vlastního podnikání.
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LVHF: JSME OPĚT
GENERÁLNÍMI
PARTNERY
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S

lavnostní okamžiky spojené
s
výtečnými
výkony
podanými předními českými
i zahraničními umělci nás čekají
i na podzim tohoto roku. Díky
sponzorství manželů Poliakových
jsme se opět stali generálním
partnerem 5. ročníku Lednickovaltického hudebního festivalu.
„Tento specifický hudební festival
konající se v úžasných prostorách
jihomoravského
kraje
jsme
si opravdu oblíbili a ještě teď
rádi vzpomínáme na příjemně
strávené chvíle v přítomnosti
uznávaných umělců. Proto jsme
hrdí, že může být ZFP generálním
partnerem i letos,“ prozradila
předsedkyně představenstva ZFP
GROUP Jarmila Poliaková. Tímto
vás zveme na zahájení 1. koncertu
LVHF, který se uskuteční 3. října
2020 v nádherných prostorách
Zámecké jízdárny lednického
zámku. Na podzim se tak můžeme
opět těšit na skvělé umělce, kteří
vystoupí v rámci festivalového
programu. Podrobnější program
festivalu
budeme
postupně
odhalovat.

Tomáš Kucej
PR specialista
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Oslavili jsme 100 let
výročí Gymnázia Břeclav

V

zdělávání se věnujeme již mnoho let
a snažíme se ho podporovat i v jiných
směrech. Proto jsme se stali partnerem
oslav 100 let břeclavského gymnázia, které se
uskutečnily v pátek 15. a sobotu 16. listopadu.
Páteční program byl zahájen slavnostním
zasedáním pedagogické rady v Domě školství
Břeclav a od podvečerních hodin pokračoval
ve zdejším kulturním domě Gymplbeat
a Gymplkošt, tedy ochutnávka vín absolventů
a přátel gymnázia spojená s přehlídkou
gymnaziálních kapel.
Od ranních hodin byla v sobotu otevřena
budova školy široké veřejnosti, která tak
mohla nahlédnout do prostor, kde se před
sto lety studovalo a kde výuka úspěšně
pokračuje dál. Závěr oslav proběhl v podobě
komponovaného pořadu Jednou za sto let
a společenského večeru pro současné a bývalé
zaměstnance školy s hudebním doprovodem
kapely Melody Gentleman.
Tomáš Kucej
PR specialista
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PĚSTOUNSKÉ
RODINY VYRAZÍ NA
PRAVIDELNÉ PLAVÁNÍ,
KTERÉ PODPOŘILI
ZAMĚSTNANCI ZFP

P

omáháme plnit sny, a to nejen dětem,
ale i dospělým. Proto jsme se rozhodli
přání dospělých i dětí propojit a finančně
jsme podpořili organizaci Dominik, která
pomáhá náhradním rodičům a jejich dětem
vypořádávat se s nestandardními i běžnými
situacemi typickými právě pro pěstounské
rodiny.
Těsně před koncem roku jsme se rozhodli
uspořádat na večírku zaměstnanců naší
společnosti charitativní tombolu, jejíž
výtěžek putoval právě organizaci Dominik,

která tak může pro své klienty zajistit
hromadné plavání. Právě plavání pěstounské
rodiny do nedávna sbližovalo, jelikož tuto
činnost finančně podporoval stát.
Avšak od letošního roku na tento příspěvek
náhradní rodiče nemají nárok.Právě během
pobytu v bazénu se mohou děti ve stejné
situaci sblížit a navzájem se podporovat.
"Rodiče si zároveň mohou na chvilku
oddechnout a popovídat si o radostech, které
jim pěstounství přináší," vysvětlila důvod,
proč jsme se rozhodli podpořit právě tento
projekt marketingová manažerka Martina
Hoffová.
Společně jsme na večírku vybrali 15 171 korun
a ZFP navíc částku krásně zaokrouhlila na
30 tisíc korun. Společně jsme tak opět splnili
jeden velký sen.
Tomáš Kucej
PR specialista
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Mistrovství
světa
v Americe se
blíží
Letošní rok pro sjezd na divoké vodě
a jeho závody začíná hodně zostra. Hlavní
událost tohoto roku, tedy mistrovství světa
Wildwater World Championship 2020 se již
blíží. Sto padesát sportovců z třiceti zemí
světa se o medaile utkají na řece v národním
parku Nantahala v severní Karolíně. Řeka
Nantahala je již dlouho velice oblíbená
pro rafty, kánoe i kajaky. Proto zde v roce
1972 bylo otevřeno outdoorové centrum
Nantahala Outdoor Center, které na řeku
každoročně přivede a poskytuje zázemí
tisícům vodáků všech úrovní dovednosti.
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Náš kolega a reprezentant ve sjezdu na divoké
vodě Marek Rygel již každý den tvrdě trénuje
a připravuje se na letošní událost. Nicméně
připravit jsme museli také lodě, které
v Americe, a poté na dalších závodech v ČR,
budou propagovat ZFP GROUP.
Nově byla v naší oranžové barvě vyrobena také
„deblovka“, která také dostala stejný firemní
polep jako má Markova „singlovka“. Obě lodě
již po moři cestují na místo určení a budou
v Americe čekat na naše sportovce.

Věříme, že Markovi lodě v našich barvách
přinesou štěstí a v letošním roce čeští
reprezentanti
dosáhnou
vynikajících
výsledků, podobně jako tomu bylo v roce 2019
ve Španělsku, kde získali hned šest medailí.
Mgr. Martin Valihrach
obchodní úsek

Díky nákupu
nového auta
mohou dále
rozvážet
potraviny
potřebným

I v dnešní době se najdou lidé, kteří bez nároků
na finanční odměnu podporují projekty, které
mají smysl. Takovým případem je i skupina
dobrovolníků z organizace NADOSAH,
jež pomáhá lidem v hmotné nouzi. Těm
pravidelně dováží zdarma potraviny darované
od břeclavských marketů.
„Pomáháme takto přibližně 400 lidem týdně.
Potraviny odebíráme sedm dní v týdnu
a jezdíme po Břeclavi, Lanžhotě, Podivíně,
Ladné, Valticích,
Moravském
Žižkově
a Velkých Bílovicích. Snažíme se tím vylepšovat finanční situaci našich klientů. Jídlo je
pro ně významnou položkou v rodinném
rozpočtu. Takže je s vděčností přijímají,“
informoval ředitel Diakonie AC Petr Bartoš.
Samotný projekt vznikl v lednu roku 2018
a za prvních 12 měsíců dobrovolníci rozvezli
přibližně 55 tun potravin. K jejich rozvozu
doteď používali převážně vlastní osobní auta,
ale tento stav byl dlouhodobě neudržitelný.
Proto jsme se rozhodli tento projekt podpořit
a věnovat finanční dar ve výši 60 tisíc korun
na zakoupení dodávky Citroen Berlingo,
kterou již nyní můžete vidět v ulicích nejen
Břeclavi. Přejeme mnoho najetých kilometrů!
Tomáš Kucej
PR specialista
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Odvaha
darovat
Projekt Odvaha darovat pod křídly nadace Společně pro děti o.p.s., přináší novou
formu pomoci potřebným. Zaměřuje se totiž na děti ohrožené chudobou, sociálním
vyloučením či jiným handicapem a formou jednotlivých příběhů nabízí možnost
dárcům podpořit jednotlivé příběhy dětí, a to přímo přes webové stránky. A právě tento
projekt jsme se rozhodli v rámci vánočního večírku lektorů podpořit. Naši lektoři vybrali
částku 35 tisíc korun, která putovala na kočárek pro malou Izabelku a na vybudování
bezbariérové místnosti. O samotném nápadu pomáhat jsme si povídali s projektovými
manažerkami Odvahy darovat Hanou Dvořákovou a Gabrielou Stránskou.
Kde vznikla myšlenka vytvořit tento projekt?
Gabriela: Na začátek je dobré říci, že jsme obě asi rok
pracovaly v nadaci Společně pro děti. Lidé nás často
oslovovali s tím, že by chtěli nějakým způsobem
pomoci, ale nevěděli, kam tu pomoc konkrétně
směřovat. Proto nás napadlo vytvořit dárcovský
web, kde mohou přispívat na konkrétní příběh,
konkrétnímu dítěti a docela jednoduchou formou.
Hana: Navázali jsme ještě ve Společně pro děti
spolupráci i se školami, kde vznikl Projekt do škol.
V rámci něj oslovujeme učitele nebo přímo ředitele,
kteří přesně vědí, co se u nich děje a které děti si něco
nemohou dovolit. Někteří žáci nemohli na školu
v přírodě, neměli svačiny, nechodili na obědy. Ukazuje
se, že tyto malé věci dělají v rozvoji dětí mnohem
větší paseku, než si myslíme. Děti jsou vyčleněné
z kolektivu a všichni vidí, že si nemohou dovolit oběd,
lyžák či školu v přírodě. Je to opravdu velký zásah do
sebevědomí dítěte.
Jak projekt Odvaha darovat funguje?
Gabriela: Jsme napojeni na různé organizace,
takže spolupracujeme s charitou, SOS vesničkami,
dětskými domovy a podobně. Tyto organizace
nám rovnou příběhy předávají. Našim posláním
je pomáhat dětem v rozvoji, a proto vybíráme
s tím související činnosti a potřeby, které budou mít
dlouhodobý dopad.
Hana: Odvaha darovat běží od začátku září
uplynulého roku a dárci k nám zatím díkybohu
přicházejí sami. Ozývají se nám například i přes
sociální sítě, že se společně složili na konkrétní příběh,
třeba třída sedmáků, to jsou krásné momenty.
Nejlepší cestou je pro nás osobní doporučení lidí,
kteří se stanou dárci a pak vidí ten reálný dopad
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a zpětnou vazbu v podobě obrázku či dopisu. Jsme
rádi, že prostřednictvím stránek u nás mohou dárci
podpořit příběhy klidně i za sto korun.
Určitě se během své práce setkáváte s novými
případy. Co je tedy potřeba ještě vylepšit?
Hana: Zjistili jsme, že je problém s obědy do školek.
Jsou totiž mnohem dražší, protože jsou v ceně
i svačinky. Je mnoho projektů zaměřených na
základní školy, ale na školky se bohužel často
zapomíná a tím se vracíme opět na začátek,
kdy dítě pociťuje sociální odlišnost od svých
vrstevníků ještě před nástupem do školy.
Gabriela: Další vrásky nám dělají tábory pro dětské
domovy, protože málokterý sponzorský dar je tak
vysoký, aby mohli jet na tábor všechny děti.
Jaké máte vize do budoucna?
Hana: Jeden z plánů je nabízet konkrétní nefinanční
pomoc v podobě staršího kola, sportovního vybavení,
knih či reálné služby ve formě zednické práce
a podobně. Nemuselo by se tedy jednat o pomoc
pouze finanční, ale i materiální a prostřednictvím
konkrétních činů. Tím by samozřejmě mohli pomáhat
i dárci, kteří nechtějí posílat peníze, ale naopak by
rádi přiložili ruku k dílu.
Gabriela: Zároveň se do budoucna chceme posouvat
i mimo Olomoucký kraj, kde dosud nadace působila.
K tomu nám pomáhá právě i forma webové platformy,
protože se k příběhům může dostat kdokoliv z celé
republiky. Potažmo i mimo ní.
Tomáš Kucej
PR specialista

P

rojekt Odvaha darovat vznikl v září roku 2019 pod střechou nadace Společně pro děti o.p.s. Za nápadem
a realizací stojí tříčlenný tým – Hana, Gabriela a Petr, kteří vdechli Odvaze život. Jejich cílem bylo postavit
web, kde může pomáhat každý a společně podpořit děti, které neměly v životě tolik štěstí. Každý finanční
dar putuje přímo ke konkrétním dětem na konkrétní aktivitu či pomůcku.
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TIPY NA CESTY
NEJEN ZA
CHUŤOVÝMI
ZÁŽITKY
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R

ádi si dopřáváte dobré jídlo připravené
z kvalitních surovin? A za takovým zážitkem si
uděláte klidně i menší výlet? Nechte se vtáhnout
do tajů kuchyně Petra Svoreně a poddejte se jeho
chuťovým koncertům. Náš gastro kalendář vám
napoví, jaké speciální akce se v hotelích Akademie
budou v roce 2020 odehrávat. Tak už víte, na čem si
letos pochutnáte?
Rok 2020 bude ve znamení dobrého jídla
a mimořádných prožitků. Jejich dirigentem bude
nadaný šéfkuchař Petr Svoreň, kterého je při práci
radost pozorovat. Letos bude mít pod taktovkou jídla
věnovaná sezónní a lokální produkci.

Srdečně vás zveme do ráje kulinářských zážitků.
Vydat se k nám můžete už v dubnu, kdy si vás
získáme svěžím jarním menu a všemi velikonočními
specialitami. V létě se potom bude grilovat. A ve
velkém! Červenec a srpen bude plný šťavnatých
steaků, grilované zeleniny a vůně ohně. Máte plány
na listopad? To se u nás bude slavit. Ve znamení
svatého Martina vám naservírujeme tradiční
svatomartinskou husu a mladé
víno přímo z našeho vinařství. Už se
vám sbíhají sliny? U nás se hoduje
celoročně, stačí si tak jen vybrat, ve
UŽIJTE SI DOKONALÝ
kterém měsíci se trefíme do chutí
právě vám.
ODPOČINEK V SÍTI

NAŠICH HOTELŮ
AKADEMIE.
TĚŠÍME SE NA
VÁS VE VELKÝCH
BÍLOVICÍCH, NA
HRUBÉ VODĚ I NA
NAHÁČI.

Náš tip: Co si takhle výlet prodloužit
o pár dní a dopřát si nejen dobré
jídlo, ale také svět wellness zážitků
a aktivního odpočinku? Vybírejte
z našich výhodných pobytových
balíčků pro romantické příležitosti
nebo rodinné dovolené.
Vaše ZFP Hotely
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Průběh zimy u nás ve Velkých Pavlovicích připomíná
spíše středomořské podnebí, ale zastihly nás
i mrazy, které však neumožnily to, abychom
mohli posbírat opět po 5 letech připravené
André na ledové víno. Přesto nebudete ochuzeni,
protože bude ve verzi André výběr z cibéb a naši
spolupracovníci jej sbírali až 25. 1. 2020.
Dne 30. 1. 2020 jsme se již počtvrté dostali do
finále o Vinařství roku 2019. V roce 2018 se nám
v kategorii Velká vinařství podařilo zvítězit.
Velkou radost máme také ze získání prestižního
ocenění – Zlaté medaile Salonu vín 2020, a to pro
Neuburské ročník 2018, a Stříbrná medaile pro
André slámové ročník 2015 a Grand Cuveé CH.C.
André barrique. Tato vína jsou však k zakoupení
výlučně v Salonu vín ve Valticích.
V lednu 2020 jsme se společně s Hotely ZFP
účastnili mezinárodního veletrhu Region Tour
v Brně na výstavišti. Společný stánek nás všechny
společně dobře reprezentoval.
V nových ročnících 2019 už máme v prodeji
Veltlínské zelené, dále Sauvignon a připravuje
se Neuburské a mnoho dalších chutných vín.
Samozřejmě pro síť ZFP jsou i nadále k dispozici
vína s etiketou ZFP a možností dotisku pro vaše
obchodní partnery. V souvislosti s 25. výročím
celé ZFP bude možné si opatřit láhve i samolepící
medailí, připomínající výročí společné práce naší
velké společnosti.
Dne 9. 2. 2020 se na tzv. Babiččině statku se
zvířátky narodila letošní první ovečka, až přijedete
s dětmi, bude už pobíhat v sadu u dětského hřiště
penzionu.
Můžeme se společně těšit také na naše růžová vína
a samozřejmě velmi oblíbená vína řady Rosarium
Frizzante a také exkluzivní a jedinečná červená
vína ročníků 2016, 2017 a 2018.
V letošním roce jsme odebrali očka pro plánované
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nové výsadby v roce 2021, a to odrůd Agni,
Sylvánského zeleného a také odrůdy Aurelius.
Opět v letošním roce chystáme mnoho akcí,
o kterých budeme i prostřednictvím našeho FB
informovat.
Na 1. 6. 2020 od 15:00 připravujeme opět
tradiční Dětský den s Michalem Nesvadbou
v okolí Šlechtitelky. Dne 11. 6. 2020 od 16:00 hodin
plánujeme opět Toskánské odpoledne nebo
otevření zahrad a rozária Vinařského penzionu
André, kam jste srdečně zváni.
Nezapomeňte si včas rezervovat také naše
apartmány v zahradách penzionu André jako jsou
Pálava, Agni a Aurelius. Je vhodné využít zejména
volných termínů od neděle do čtvrtka. Také
v penzionu André jsou pro rok 2020 ještě nějaké
termíny volné.
Restaurace Pohoda v Břeclavi, známá jako První
nekuřácká, si hrdě razí cestu ke spokojenosti
našich zákazníků. V květnu 2020 to bude rok, co
přešla opět k manželům Poliakovým a pod vedení
Šlechtitelky. Každý měsíc připravujeme akce, kde
můžete ochutnat kulinářské speciality a také
zakoupit vína ze Šlechtitelské stanice vinařské
Velké Pavlovice.

Děkujeme vám za přízeň, kterou nám zachováváte,
a jsme rádi, že jsme součástí velké rodiny ZFP. Máme
radost, že máte rádi naše vína, a společně tak
můžeme rozvíjet lásku k dobrému jídlu, vínu a krásné
zemi, kde žijeme.
Přejeme vám všem v roce 2020 pevné zdraví, štěstí
a mnoho pracovních úspěchů. A „na zdraví“.
Ing. Vratislav Nakvasil, Ph.D.
provozní ředitel Šlechtitelské
stanice vinařské
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AKCE ŠLECHTITELKY 2020:
6. 3. - 8. 3.
10. 4. - 13. 4.
1. 6.
11. 6.
4. 7.
15. 8.
29. 8.
5. 9.
11. 11. - 15. 11.
4. 12. - 6. 12.

-

STEAKY A BURGERY
VELIKONOČNÍ MENU
DĚTSKÝ DEN
TOSKÁNSKÉ ODPOLEDNE
OTEVŘENÉ SKLEPY - VÍNO V ORANŽOVÉM
GRILOVÁNÍ S CIMBÁLKOU
GRILOVÁNÍ S CIMBÁLKOU
PUTOVÁNÍ PO MODRÝCH SKLEPECH
SVATOMARTINSKÉ SPECIALITY
ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY

TÝM POHODY A JEJÍ ŠÉFKUCHAŘ MARTIN ČAVARA ZVE NA:
13. - 22. 3.
10. - 13. 4.
1. 5.
22. - 31. 5.
12 - 19. 6.
20. 6.
10. - 17. 7.
24. - 26. 7.

-

RYBY, PLODY MOŘE
VELIKONOČNÍ MENU
NOVÉ MENU
CHŘESTOVÉ SPECIALITY
ZAHRADNÍ SPECIALITY
LETNÍ MENU
MERUŇKOVÉ SPECIALITY
BURGER, HOT DOG SPECIALITY

PŘI ÚTRATĚ NAD 1 000 KČ DOSTANETE OD NÁS LÁHEV VÍNA ZE ŠLECHTITELKY

RESTAURACE POHODA BŘECLAV, NA ŘÁDKU 9
PROVOZOVATEL: ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ VELKÉ PAVLOVICE, A.S.
WWW.RESTAURACEPOHODA.CZ | TEL: 519 325 384
AKTUÁLNÍ INFO NA FACEBOOKU: WWW.FACEBOOK.COM/RESTAURACEPOHODA.CZ
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Máte námět či
zajímavý článek,
který byste rádi publikovali
v našem časopisu?
Napište nám na emailovou adresu marketing@zfpakademie.cz
nebo nás kontaktujte přímo přes sociální sítě.

ZFP GROUP, a.s.

ZFP akademie, a.s.

@zfpakademiecz

Nezapoměňte nám napsat stručný text, detaily o tom, co byste
chtěli uveřejnit a co nám posíláte v příloze.
Posílat nám můžete cokoliv z vašeho pracovního života, životního stylu, přednášek, seminářů, setkání, konferencí... zkrátka vše,
co souvisí s vámi a se ZFP GROUP.
Děkujeme!

JE NÁS

VÍC NEŽ

1700!

Tvořme společně naše ZFP a buďme UP
Chcete mít informace z první ruky? Nebo se podívat na
fotografie a videa ze seminářů a akcí ZFP, kterých jste se
nemohli zúčastnit? Zveme vás na Facebook, kde společně
tvoříme skupinu NAŠE ZFP. Přihlaste se do skupiny
a do komentáře napište své osobní číslo ZFP. Členství
vám obratem potvrdíme. Děkujeme vám za vaše lajky
a příspěvky, které zpestřují obsah a dokreslují, co se děje v
ZFP napříč celou Českou republikou.

Redakce časopisu Naše ZFP
e-mail: marketing@zfpakademie.cz

