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Účastníci akce ZFP NA PLÁŽI si odnesli nejen mnoho krásných zážitků, ale i plážové 
klobouky, tílka a kelímky, které později využili i na svých dovolených a oslavách.

Marketingový tým se proto rozhodl uspořádat od 2. července do 19. srpna velkou fotografickou soutěž o nejlepší 
prázdninovou fotku. Vybrat ze všech pouze tři nejlepší fotografie bylo náročné, ale nakonec se celý tým shodl na 
fotografiích Anny Staňové (nahoře), Zuzany Vočkové a Gabriely Miholové. Ocenění v podobě vín ze Šlechtitelky získal 
i Jiří Kořan za námět k uspořádání této soutěže. Všem zúčastněným děkujeme za krásné fotky a výhercům srdečně 
gratulujeme!

ZFP GROUP na cestách – letní 
fotografická soutěž 

Jiří KořanVeronika Slámová

Klára Žáková Lektoři v Chorvatsku
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Zuzana Vočková Gabriela Miholová

Mojmír Dvořáček Jitka Tomášů

Helena Doležalová Tomáš Kucej

Roman Bárta
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Slunce, voda, pláž a spousta zábavy po celý den. Tak by se dal popsat vůbec 
první ročník akce ZFP na pláži, která se uskutečnila 20. června uprostřed areálu 
ATC Merkur v Pasohlávkách. Pro spolupracovníky z obchodní sítě a zaměstnance 
s rodinami ji připravila společnost ZFP GROUP ve spolupráci s obchodními partnery. 

Bohatý program odstartoval již v ranních hodinách, 
kdy se postupně areál zaplňoval stovkami účastníků. 
Dohromady do Pasohlávek přijelo na tisíc lidí. Každý 
u registrace navíc obdržel plážový klobouk, kelímek, tílko 
a soutěžní kartičku s aktivitami, na kterou mohl sbírat 
razítka. Z losovacího boxu pak večer vybrali zástupci 
marketingového týmu několik šťastlivců, kteří si odnesli 
hodnotné ceny. 

Společný rodinný den otevřeli manželé Poliakovi, 
zakladatelé ZFP GROUP. Pak již následoval pestrý program 
plný sportovních a zábavných aktivit. Návštěvníci se mimo 

sbírání razítek mohli zúčastnit také soutěže na atrakci Surf Rodeo, kde bylo cílem se co nejdéle udržet na surfovém 
prkně. Ti nejlepší z řad dětí i dospělých byli oceněni. 

Malí „ZFPáci“ si nejvíce užili vodní atrakce, skákací 
hrady, horolezeckou stěnu i dětskou diskotéku spojenou 
s pěnovou party. K večeru navíc děti zavítaly do letního 
kina, kde na ně čekalo promítání filmu Mimoni. Že se 
menším hostům uprostřed kempu líbilo, se ostatně 
můžete přesvědčit na přiložených fotografiích. 

Ale ani dospěláci nepřišli o své. Ti mohli využít degustace 
rumů a vín, obřích šipek, bungee runningu i hudebního 
programu, kde zahráli DJ Miracle i kapela Kanci paní 
Nadlesní. Nechybělo bohaté občerstvení doplněné o 

ZFP na pláži přinesla dokonalou 
letní atmosféru 
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hory zmrzliny, cukrové vaty, nejrůznější nápoje ani 
tradiční párek v rohlíku. 

O hlavní část cateringu se postarala společnost ZFP 
Hotely. Velké poděkování patří všem účastníkům za 
báječnou letní atmosféru, pořadatelům za bezchybnou 
přípravu a především obchodním partnerům, bez 
kterých bychom se neobešli. 

Tomáš Kucej
referent marketingu
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Jarmila Poliaková s manželem Vladimírem
na návstěvě Toskánska
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Vzdělávání široké veřejnosti v oblasti financí je klíčovou činností společnosti ZFP 
akademie, a.s., kterou se zabývá již 24 let. Za dobu svého působení na poli osvěty 
široké veřejnosti vybudovala unikátní vzdělávací systém. Jeho hlavní devizou jsou 
vlastní lektoři, kteří své přednášky obohacují o zkušenosti z praxe. Tým lektorů 
v čele s garanty přednášek dnes tvoří bezmála 200 lidí.
Na těchto základech vznikla postupně řada nových společností, které navazují na 
vzdělávací a zprostředkovatelské aktivity. V roce 2012 byla založena společnost 
ZFP GROUP, která tyto nové podnikatelské projekty zastřešuje a dynamicky rozvíjí. 
Za rok 2018 dosáhla obratu 1 miliardy Kč. V rámci skupiny ZFP GROUP působí na 
českém trhu další dceřiné společnosti, mezi které patří: ZFP akademie, a.s., ZFP 
Investments, investiční společnost, a.s., ZFP Gold, a.s., ZFP Hotely, s.r.o., ZFP 
Energy, a.s., ZFP Finance, s.r.o., ZFP Reality, s.r.o., ZFP Makléř, s.r.o., a společnost 
ZFP akadémia, a.s., působící na Slovensku. 
   
Za 24 let ušla ZFP dlouhou a úspěšnou cestu. V této souvislosti se nabízí otázka: „Jaké byly vaše začátky, vaše 
první kroky?“

Když se teď dívám zpět, mohu říct, že začátky nebyly lehké. Po dlouhých desetiletích socialistického zřízení, které 
v naší zemi fungovalo, lidé nemysleli na to, že by se měli finančně starat sami o sebe, nebyli zvyklí přemýšlet nad 
svým finančním zabezpečením na stáří. Navíc tu nefungovala tržní ekonomika vyspělých států. Úplně v počátcích 
tu byl monopol jedné pojišťovny. Lidé neměli možnost se nikdy dříve setkat se stavebním spořením, penzijním 
připojištěním a podobně. Když se tyto produkty zaváděly na trh, panovala vůči nim velká nedůvěra. Lidé byli opatrní. 
Báli se vkládat 5 let své peníze do stavebního spoření. Tatáž nedůvěra panovala i vůči penzijnímu připojištění. Stát je 
sice zavedl a podporoval, ale málo propagoval. Zpočátku si lidé neuvědomovali, jak je důležité spořit si na důchod. 
A s těmito všemi překážkami jsme se v počátcích museli vyrovnávat. Vše jsme si doslova a do písmene vydupali na 
zelené louce. Suplovali jsme roli státu a věnovali se osvětě široké veřejnosti a vůči ní jsme si museli získat důvěru, 
morální i odborný kredit. I když to stálo mnoho energie, nikdy jsem toho nelitovala. ZFP se to jedině vyplatilo. 
Důvěra klientů postavená na odbornosti, to platí dodnes. A je dobře, že jsme si tímto obdobím prošli. Hodně lidí si 
to pamatuje a váží si své práce, kterou na tomto poli odvedli. Nyní sklízejí ovoce své práce a vědí, že stavět firmu 
na poctivosti, serióznosti, důvěryhodnosti a chcete-li obyčejné slušnosti a dobrých mezilidských vztazích, vytváří 
velmi pevné základy našeho podnikání. 

Vše, co říkáte, vás jistě stálo mnoho energie, úsilí a pevné vůle. Kde i po těch 24 letech berete sílu k další práci? 
Co je pro vás motivací pokračovat v nastolené cestě?

Motivuje mě podstata naší práce, kterou je vzdělávání veřejnosti ve finanční oblasti. Rozšiřujeme obzory 
lidí ve finančních otázkách, ukazujeme jim cestu k finanční nezávislosti. Náš vzdělávací systém vyplňuje 
mezery, které jsou ve stávajícím školství. Vždyť o tak důležitých otázkách, jako jsou peníze, správné 
hospodaření s nimi, vytváření rezerv na horší časy atd., se lidé neučí nejen na základních, ale ani na středních 
školách. Motivují mě vyšší cíle, vize. Těší mě, že nemusím do důchodu. Obrovskou satisfakcí je pro mě osobně 
i pro mého manžela vidět, že lidé nepromarnili nabídnutou šanci. Když pozorujete lidi od počátku jejich působení 
ve firmě a vidíte, že přijali určitou výzvu, pracují na sobě a stávají se vzorem svým týmovým kolegům, to je pro 
nás ta největší odměna. Objevovat v lidech jejich schopnosti a přesvědčit je o tom, že na to mají, že opravdu 
mohou předstoupit před 50 nebo 100 lidí a předat jim informace, které jim pomohou dobře hospodařit s rodinnými 
financemi, je mou osobní satisfakcí za ta léta každodenní usilovné práce. 

Jarmila Poliaková
Hledám v lidech odhodlání a víru v jejich schopnosti a úspěch
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Jaký je vzdělávací systém vaší společnosti? Kdo stojí za vzdělávacím systémem společnosti?

Vzdělávací systém naší společnosti vznikal postupně. Spoluvytvářelo jej mnoho našich spolupracovníků. Zpočátku 
jsme se potýkali s nedostatkem lektorů. Lektor, podle zásad naší společnosti, musí nejen výborně znát problematiku, 
kterou přednáší, ale musí mít i rétorické schopnosti a odborné znalosti. A vedle toho mu musejí být vlastní etické 
a morální principy a z nich vyplývající chování a přístup k okolí. Nebojím se říct, že lektor je jakousi „výkladní 
skříní naší společnosti“, je to ta osoba, s níž se veřejnost setkává na počátku a dle níž si pak tvoří představu 
o nás. Každá z našich přednášek má svého garanta. Naši garanti musí být velmi odborně zdatní. Musí mít nejen 
rozsáhlé teoretické znalosti, ale i zkušenosti z praxe, aby přednášky, které tvoří a aktualizují, byly správné, přesné, 
ale současně i poutavé a motivační. Garanti jsou vzorem pro „své“ lektory. Vedou svůj lektorský tým, poskytují 
lektorům zpětnou vazbu, pomáhají nováčkům a podobně. Garanti jsou lidé, kteří jako odměnu za svou náročnou 
práci získávají důvěru firmy a spolupracovníků.

Znamená to tedy, že vzděláváte nejen 
veřejnost, ale neustále také sami sebe a své 
spolupracovníky?

Samozřejmě. V tom tkví jedinečnost našeho 
vzdělávacího systému. Je totiž určen jak 
novým spolupracovníkům, tak i stávajícím 
kolegům. Rozčlenění na Základní akademii, 
Nástavbovou akademii ZFP, Manažerskou 
akademii, Lektorskou akademii a Ředitelskou 
akademii zajišťuje neustálý růst našich 
kolegů. Naši lidé, kteří se rozhodnou s námi 
spolupracovat na profesionální úrovni, získávají 
veškerou podporu naší společnosti. Dostávají 
možnost se učit, vzdělávat, předáváme jim své 
zkušenosti, své know-how. Chceme, aby naši 
spolupracovníci rostli, protože s nimi poroste 
celá naše společnost. Naši spolupracovníci 
jsou lidé pracovití, motivovaní, vytrvalí, slušní. 
Orientují se v odborné problematice, ale 
i zákonech, mají znalosti z oblasti řízení lidí 
a budování týmu, v time managementu atd.

Pokud byste mohla sdělit čtenářům nějaké 
poselství, jaké by to bylo?

Nikdo cizí se o vás nepostará, natož stát. 
Začněte se starat sami o sebe a hned. Vezměte zodpovědnost a svou budoucnost do svých rukou. Podnikejte 
s námi a staňte se profesionály. Pomůžeme vám v tom, protože ZFP ještě nikdy nenechala nikoho bez pomoci. 
Nevíme sice, co bude za 10 nebo 20 let. Známe však demografický vývoj, lidé se dožívají vyššího věku. A proto 
znovu opakuji a moje rada zní, tvořte si finanční rezervy a budujte si finanční nezávislost. Zajistíte si tak důstojný 
a plnohodnotný život ve stáří. Když jsem já osobně dosáhla důchodového věku a oznámili mi výši mého státního 
důchodu, bylo mi jasné, že bez finančních rezerv bych přišla o svůj plnohodnotný život. Stala bych se závislou na 
troše peněz od státu. To si asi nikdo z nás nepřeje. Musíme vycházet z možností, které máme tady a teď. Důležité 
je získat teoretické znalosti, znát pravidla a principy, mít přehled, vytvořit si svůj vlastní názor a prostřednictvím 
profesionalizace a neustálého sebevzdělávání držet krok s dobou. Nenechte si brát své sny a nastavte si smělé cíle. 
Úspěch určitě přijde. K tomu přeji našim čtenářům hodně vytrvalosti a odhodlanosti.

Ing. Pavel Pavlík
osobní sekretář předsedy představenstva
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Akcionáři společnosti ZFP GROUP se 6. června sešli na valné hromadě, aby zhodnotili a schválili výsledky 
hospodaření společnosti ZFP GROUP, a.s. Jednání valné hromady se konalo ve Vile Jarmila ve Velkých Bílovicích.  
Představenstvo společnosti předložilo akcionářům zprávu s hlavním sdělením, že skupina ZFP GROUP dosáhla 
v roce 2018 obratu přesahujícího 1 miliardu Kč a hospodaření společnosti ZFP GROUP v roce 2018 skončilo ziskem 
ve výši 50,62 milionů Kč, což umožnilo připsat akcionářům dividendu ve výši 550 Kč na jednu akcii.   
  
Tímto úspěchem naplňuje skupina ZFP GROUP, a.s., svoji vizi stát se během krátkého období silnou investiční 
skupinou působící na českém i slovenském trhu. Vše začíná u hlavního poslání společnosti - vzdělávání široké 
veřejnosti ve financích. Prostřednictvím unikátního vzdělávacího systému proškolila přes 300 tisíc účastníků 
Základního semináře a za 24 let svého působení na trhu zprostředkovala více než 3,6 miliónů finančních programů.

V rámci skupiny ZFP GROUP působí na českém trhu další 
dceřiné společnosti, mezi které patří: ZFP akademie, a.s., 
ZFP Investments, investiční společnost a.s., ZFP Gold, 
a.s., ZFP Hotely, s.r.o., ZFP Energy, a.s., ZFP Finance, s.r.o., 
ZFP Reality, s.r.o., ZFP Makléř, s.r.o. a společnost ZFP 
akadémia, a.s., působící na Slovensku.

Ing. Pavel Pavlík
osobní sekretář předsedy představenstva

ZFP GROUP v roce 2018 se ziskem
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Jako svůj první projekt představila v červnu tohoto roku společnost ZFP Finance 
participaci na úvěru společnosti RC Europe. Od začátku června tak mohou obchodníci 
a jejich klienti vkládat své finanční prostředky do 100% zajištěného projektu, který 
garantuje zajímavé zhodnocení ve výši 4,5 % p. a. a navíc generuje i solidní provizi. 
Projekt je otevřen do 30. září 2019. 

Soutěž s Českou MISS

Projekt s RC Europe nabídl i soutěž o týdenní pobyt u moře a vstupenky na finále České MISS, které se uskutečnilo 
v neděli 25. srpna v Hudebním divadle Karlín. Fotografie ze slavnostního večera najdete již nyní ve Facebookové 
skupině Naše ZFP. O snímky výherců dovolené se s vámi podělíme v příštím čísle našeho časopisu. 

Na odkazu klient vyplní svůj e-mail a své heslo: Poté již postupuje podle instrukcí ve videonávodu: 

Společnost ZFP Finance 
odstartovala projekt RC Europe
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Přinášíme vám obrazovou reportáž z letošního prvního ročníku Florida Road Trip, kterého se zúčastnili nejlepší 
obchodníci a lektoři za rok 2018. Můžete k nim patřit i vy!

Zařaďte se k 6 nejlepším obchodníkům a užijte si báječný pobyt se zakladateli ZFP, manželi Poliakovými, na Floridě. 
Poznejte pravou Ameriku. Pravidla soutěže najdete na následující straně. Celou fotogalerii z uplynulé cesty na Floridu 
najdete již nyní ve Facebookové skupině Naše ZFP.

FLORIDA ROAD TRIP 2019 
se vydařil 
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Florida
ROAD TRIP
2020

Šest nejlepších obchodníků 
vyrazí na úžasnou jízdu po slunné 
Floridě, která povede významnými městy.

Orlando → Miami → Naples

Hodnoticí  

období 

1. 4.–30. 9. 

2019

Určeno  

pro G+ a vyšší 

pozice

Pravidla soutěže
6 nejlepších spolupracovníků profesionálů 
se zúčastní cesty na Floridu. Určeno pro G+ a vyšší pozice.

Kritéria
1. Co vám přináší největší provize?  

Největší objem zaplaceného pojistného v životním pojištění 
2. Bez koho nemůžete tvořit vlastní firmu?  

Nejvíce účastníků Základního semináře
3. Bez koho nemůžete v MLM růst?  

Nejvíce profíků, kteří mají alespoň jednu registraci v ČNB

Váha pro celkové vyhodnocení: ŽP 40 %, ZS 40 %, VZ IZ a VZ P 20 %

Kvalifikuje se pouze ten spolupracovník, u kterého hodnota všech kritérií je větší než nula.  
Vyhodnocení a kontrola splnění podmínek proběhne do 30. 11. 2019.
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PRESTIŽNÍ ÚSPĚCH V RÁMCI SKUPINY 
ZFP GROUP

ZFP realitní fond získal 1. místo 
v TOP realitních fondech
Nejvyšší ocenění v prestižním žebříčku výkonnosti nemovitostních fondů českého 
trhu za rok 2018, kdy dosáhl zhodnocení 8,95 %, mu udělila redakce Hospodářských 
novin 20. května 2019 v Praze. 

ZFP realitní fond byl založen v roce 2013. Tehdy jsme vsadili na, 
v té době poměrně inovativní, spojení vysoce profesionální 
správy realitního fondu prostřednictvím společnosti 
IAD Investments, investiční společnost, a.s., s profesionálním 
distribučním kanálem společnosti ZFP akademie, a.s. Získání 
více než 7 miliard Kč majetku za necelých 6 let je podloženo 
především důvěrou klientů. 

Když jsem přemýšlela, proč je tak enormní zájem 
o nemovitostní fondy, vzala jsem si na pomoc synonyma 
slova reality, což jsou slova skutečnost a nemovitý majetek. 
Možná právě zde se nachází to tajemství zájmu a důvěry 
v tento finanční produkt. Klienti v dnešním virtuálním světě 
mají nakonec prostě rádi skutečné věci, na které si mohou 
sáhnout. A jistě mi dáte za pravdu, že na naše kvalitní 
nemovitosti si opravdu sáhnout mohou. 

Další významnou skutečností, kterou si budujeme důvěru 
klientů, je síla filozofie společnosti ZFP GROUP vzdělávat 
občany ve financích. Naši klienti totiž vědí, kam investují 
a proč investují, což je naší nespornou přidanou hodnotou, 
která přináší výsledky.

Stejnou filozofií se řídíme i v dalších činnostech a nově 
vznikajících byznysech skupiny ZFP GROUP. Od roku 2017 
tak vznikly úspěšné projekty jako ZFP Gold, ZFP Reality nebo 
z poslední doby dynamicky se rozvíjející společnost ZFP 
Energy. 

Před skupinou ZFP GROUP stojí další smělé cíle. A protože vždy bude platit, že nové příležitosti nabízíme našim finančně 
gramotným klientům, jsme přesvědčeni, že budou rovněž úspěšné.

Ing. Mgr. Dita Kaňová
předsedkyně dozorčí rady ZFP Investments, investiční společnost, a.s.     
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Společné letní setkání HRK 1 uspořádala 3. 6. 2019 na Šlechtitelce pro svoji obchodní 
strukturu ředitelka HRK 1, paní Jarmila Poliaková. Konferenci, která proběhla 
v penzionu André, odstartovala Jarmila Poliaková slavnostním přípitkem.
 
V dopolední části konference vystoupila obchodní ředitelka ZFP akademie Anna Slámová společně s produktovým 
ředitelem Jakubem Indrou. Prezentovali výsledky společnosti v porovnání s výsledky HRK 1. Přiblížili přítomným 
vize ZFP GROUP a obchodní strategii s výhledem na 5 let. Novinky ze světa ZFP Energy prezentovala Jitka Bártová. 

Na závěr dopoledního bloku vystoupil Radek Kučera, který ve své prezentaci představil výhody kombinace investic. 
Po společném obědě se slova ujal Jaroslav Jagoš. Ten z pohledu obchodníka a lektora prezentoval nové moderní 
technologie, které ZFP akademie ušila na míru svým obchodníkům, aby jim usnadnila cestu k profesionalizaci. 
Jak zvýšit obchodní výsledky v oblasti úvěrů a hypoték představil úspěšný specialista a lektor Jaromír Maňák. 
Odpolední část programu zakončili ředitelé obchodních struktur Roman Ondruš, Radek Němeček a Jaroslav Olach. 
Zrekapitulovali výsledky svých týmů za první pololetí letošního roku a odměnili nejúspěšnější obchodníky. Představili 
také motivace pro své týmy pro letní měsíce. Závěrem popřála Jarmila Poliaková všem přítomným hodně úspěchů 
při plnění nastavených cílů, poděkovala všem prezentujícím a popřála všem krásné léto.

Ing. Pavel Pavlík
osobní sekretář předsedy představenstva

Konference HRK 1
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Vážení ZFPáci,
 
dovolujeme si vás informovat o aktuálních možnostech fleetu ve spolupráci s leasingovými společnostmi 
Leaseplan, Škofin a UniCredit Fleet Management, kdy aktuálně máme k dispozici vozidla značky ŠKODA, 
JAGUAR, LAND ROVER, AUDI A BMW.  
 
Co se týče vozidel AUDI, momentálně máme k dispozici poslední skladové vozidlo AUDI A4 AVANT za exkluzivní 
měsíční splátku, proto neváhejte a objednejte si toto vozidlo co nejdříve! 
 
Jedinou a aktuální nabídku, kterou ZFP akademie, a.s., svým spolupracovníkům poskytuje, naleznete na e-shopu 
ZFP FLEET, který je pro vás nově spuštěn. Veškeré informace také naleznete na extranetu.  

V případě jakýchkoliv dotazů jsme vám k dispozici na e-mailové adrese zfpfleet@zfpakademie.cz.  
 
Přejeme vám krásné dny a mnoho šťastných kilometrů!

Eva Vinceková
výkonná manažerka oddělení reklamací, evidence a pohledávek

ZFP FLEET aktuálně
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Ve čtvrtek 20. 6. se ZFP Gold, a.s., jako jeden z mnoha obchodních partnerů 
ZFP akademie, a.s., zúčastnil dne pro rodiny spolupracovníků a zaměstnanců, 
který se konal v AC Merkur Pasohlávky. Se „ZFP na pláži“, jak byla tato akce 
pojmenovaná, jsme se ztotožnili a prakticky obratem se začali těšit na degustaci 
rumů, kterou jsme na tento den  připravovali.
 
Rumová degustace se těšila velkému zájmu. Poprosili jsme proto předsedu představenstva, pana Pavla Heče, 
o pár slov a zhodnocení: „Protože prodáváme zlato, což je samo o sobě luxusní zboží, chtěli jsme účastníkům akce 
nabídnout i na této volnočasové akci něco exkluzivního 
a tím vybrané rumy bezesporu jsou. Majitelé baru Air 
Café Brno, bratři Kronkové, pro nás vybrali deset druhů 
rumů a věříme, že byla tato akce atraktivní nejen pro 
ty, kteří mají rumy rádi, ale že jsme oslovili i ty, kteří 
zatím hledají svou oblíbenou značku. Jsem rád, že měla 
degustace úspěch, a už teď se těšíme na další ročník 
této povedené akce.“

Ivana Jančálková
office manažerka ZFP Gold

Rumové degustace v podání 
ZFP Gold přinesly úspěch
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Ve dnech 9. a 10. 7. 2019 se uskutečnily workshopy s pojišťovnou Kooperativa na Hotelích Akademie Naháč 
a Velké Bílovice. Workshopy byly zaměřeny na pojištění nemovitostí a vozidel, celkem 56 majetkářů se na nich 
dozvědělo spoustu informací, novinek a triků v neživotním pojištění.

Hedvika Machovská
odborná specialistka na neživotní pojištění

Desítky účastníků se dozvěděly
novinky na workshopech od Kooperativy

ZFP Makléř se přestěhoval
na novou adresu
Pod záštitou jednatelky ZFP Makléř a členky představenstva ZFP GROUP Dity Kaňové se v úterý 30. července 
slavnostně otevřely nové prostory kanceláře ZFP Makléř v Brně na Cejlu. Proslovu i slavnostního přestřižení pásky 
se ujal také Juraj Koreň pověřený řízením ZFP Makléř. U příležitosti společného setkání se zároveň v nové zasedací 
místnosti uskutečnila první velká porada celého týmu. ZFP Makléř již nyní najdete na nové adrese Cejl 62, Brno. 

Tomáš Kucej
referent marketingu
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ZFP Energy

Vážení spolupracovníci,

rádi bychom vás toto cestou informovali o novinkách, které ZFP 
ENERGY přináší. 

Zjednodušujeme, jak to jen jde, a proto jsme pro vás připravili 
zbrusu nový semafor dodavatelů. Postupně rozšiřujeme 
zelené dodavatele, u kterých nehrozí žádné komplikované 
zajišťování termínů a složité vypisování. Odevzdáte pouze 
dva formuláře s fakturou a o zbytek už se postará back office. 
Nový semafor dodavatelů najdete již nyní na extranetu ZFP. 
 
Další novinkou je smlouva na dobu neurčitou. Se zákazníky 
vždy jednáme slušně a nabízíme dobré podmínky, proto si 
nepotřebujeme zákazníka zavázat smlouvou na dobu určitou. 
Pokud klient nebude spokojený, může z vlastní vůle odejít kdykoliv. 

A do třetice všeho dobrého. Důkaz místo slibu – opravdu kopírujeme 
burzu, a proto zlevňujeme plyn z 820 Kč/MWh na 755 Kč/MWh.

Jitka Bártová
Junior Key Account Manager

Aktuality
ze ZFP ENERGY

A osobní údaje klienta
    platové podmínky

1x Dotazník

B pouze EAN/EIC + dodavatel

3x Plná moc originál
+ poslední faktura

SEMAFOR DODAVATELŮ

190704_10:20_AK1

ZELENÁ
ČEZ PRODEJ
E.ON ENERGIE - domácnost
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ
EP ENERGY TRADING
AMPER MARKET
ARMEX ENERGY
X ENERGIE
YELLO ENERGY
ENERGIE NA DRUHOU
CORASTA
INNOGY(RWE)
CENTROPOL

ORANŽOVÁ
PRAŽSKÁ ENERGETIKA
MND
LAMA ENERGY
VEMEX
E.ON ENERGIE - firmy

ČERVENÁ
BOHEMIA ENERGY
COMFORT ENERGY
ostatní dodavatelé 
neuvedení  
ve skupině 1 a 2
AUKCE

Předat 
specialistovi
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Dne 2. 6. 2019 se uskutečnil již 4. ročník akce s názvem ZFP Motokáry cup pod záštitou 
RK134 s hlavním organizátorem v čele Michalem Vítámvásem. Akce se zúčastnilo 
celkem 62 spolupracovníků s rodinami. 

Soutěžilo se, jako každý ročník, v kategoriích, kde se proti sobě utkali o titul nerychlejšího jezdce muži, ženy a děti. 
Soutěžilo se i v týmech ve stylu slavných závodů Le Mans, zkrátili jsme si časový interval tohoto slavnějšího závodu 
na 1/24 jejího původního časového rámce. Jako každý rok jsme si vyzkoušeli jak jízdu na suchu, tak i za mokra po 
vydatném dešti v druhé polovině závodu. Tato nepřízeň počasí měla vliv pouze na naše časy, nikterak na dobrou 

náladu všech zúčastněných.

Zvláštní poděkování patří i našim obchodním partnerům 
za podporu, společnosti Kooperativa pojišťovna 
zastoupené panem Květoslavem Ryšlavým a Penzijní 
společnosti České pojišťovny zastoupené panem 
Markem Zubřickým.

Jan Vítámvás
úvěrový specialista

ZFP Motokáry cup 
pod záštitou RK 134
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Rok utekl jako voda a naše kancelář zorganizovala 23. srpna již devátý ročník 
Sportovních her SRK 18, které spojují nejen spolupracovníky, ale i jejich rodinné 
příslušníky a děti.

Po slavnostním úvodu a příjemném překvapení pro naši kolegyni, která si z rukou Jana Pospíšila z NN převzala 
nový IPHONE, se vylosované týmy vydaly do víru sportovního dne. Program byl opět pestrý pro děti i dospělé. 
V tradičních i originálních disciplínách se utkalo pět vyrovnaných týmů, které bojovaly o putovní pohár v disciplínách 
charakterizujících nějakou zemi či světadíl. V průběhu bojů mezi dospělými byl pro děti připraven tvůrčí koutek, 
rýžování zlata, malování nejen na tvář a jízda na ponících. Ve volné chvíli si děti odběhly skotačit na skákacím hradu. 

Den utekl jako voda a bylo zde slavnostní vyhodnocení. Nejdříve dostaly přednost dětské týmy, kdy děti obdržely 
pamětní medaile a sladké balíčky. Pak již došlo na předávání pohárů. Body byly pod dohledem zkušeného týmu 
rozhodčích rozděleny. Pořadí bylo to opět těsné: 

1. místo získal tým Tatry Team pod vedením kapitána pana Martina Lauka
2. místo získal tým Žlutí tygři pod vedením kapitánky paní Zdeny Ruszové
3. místo získal tým Hokaido pod vedením kapitánky paní Nadi Petříkové
4. místo získal tým Boss Kings pod vedením kapitána pana Martina Geza
5. místo získal tým Mechanici pod vedením kapitána pana Marka Štencla

Všem moc gratuluji, byli jste ÚŽASNÍ, a já Vám moc děkuji za vytvoření skvělé a pohodové atmosféry. Vždy, když 
tento den uplyne, vidím, jak se dokážeme nejen bavit, ale i vzájemně spolupracovat. Tímto jsme neporazitelný tým 
SRK 18.

Děkuji Jarkovi, Petrovi, Lence, Marcelce, Zuzce, Monice, přátelům od obchodních partnerů, zkrátka všem, 
co se zapojili do příprav i průběhu dne a pomohli tím uspořádat další nezapomenutelný ročník. Děkuji Vám všem 
a už se těším, až v příštím roce společně uspořádáme jubilejní desátý ročník. 
 

Katka Tomoszková
SRK 18

Sportovní den SRK 18 
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Nové wellness unikátní svým designem, materiálovým provedením i technologiemi 
mohou od června využívat návštěvníci Hotelu Akademie Naháč nedaleko Chocerad. 
Luxusní prostředí nabízí hostům dokonalý relax uprostřed prostorného whirlpoolu 
i v odpočinkové místnosti doplněné o motivy moravského vinohradu. V saunovém 
světě se nachází jak finská, tak parní i BIO sauna a pro osvěžení jsou připraveny 
ledová kašna a ochlazovací bazének. Třešničkou na dortu je kvalitní značková 
kosmetika VINOBLE.

Relaxační zónu WINE&Spa společně otevřeli 24. června 
zástupci investora ze skupiny ZFP  GROUP a provozovatele, 
společnosti ZFP Hotely. Slavnostního přestřižení pásky se 
ujala předsedkyně představenstva ZFP GROUP Jarmila 
Poliaková spolu s jednatelkou společnosti ZFP Hotely 
Lucií Pavlicovou.
 

Tomáš Kucej
referent marketingu

Hotel Akademie Naháč otevřel 
relaxační část WINE&Spa
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Parta z řad nejlepších lektorů přijala pozvání manželů Poliakových do Chorvatska, 
a na sklonku července se tak vydala do Punatu ležícího na poloostrově Krk. Jan 
Čermák, Daniel Kolář a Philip Regueyra si tak společně se zakladateli ZFP GROUP 
užili prázdninovou plavbu po Jadranu.

Na palubě jachty Vlajka strávili krásné chvíle a během plavby se jim naskytla příležitost sledovat úchvatné scenérie 
ostrovů Prvić, Goli, Gragul, Cres, Mali a Velki Lošinj. Po cestě se také vykoupali na otevřeném moři s nádherně čistou 
vodou pod sebou, jejíž temnou modř najdeme pouze na Jadranu.

Cílem byl ostrov Rab, který je přivítal svou pohostinností 
a neopakovatelnou středověkou atmosférou kamenných 
benátských paláců. Po rozpáleném dni u tohoto 
krásného ostrova zakotvili a pozorovali západ slunce. 
Všem přišla vhod vlahá noc, která je obklopila téměř 
pohádkovou atmosférou. Po náročné celoroční práci to 
byl zasloužený odpočinek jak se patří.
  

Ing. Pavel Pavlík
osobní sekretář předsedy představenstva

Parádní jadranská plavba 
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Vzdělávání

CZ Vzdělávání

Lektorské komise
Dne 23. 5. 2019 se konala Lektorská komise s panem Davidem Katzmairem, který se stal lektorem přednášky ŽP 
Kooperativa. Pan Jan Čermák, MSc., úspěšně zvládl Lektorskou komisi dne 13. 6. 2019 z přednášky OA – Kontakt. 
Dne 14. 6. 2019 byla Lektorská komise s panem Bc. Jaroslavem Jagošem, který se stal lektorem přednášky Rodinné 
finance I, II.

Sjednocení přednášek
Sjednocení dvanácti přednášek proběhlo od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019. Sjednocovala se přednáška ŽP NN, ZFP Energy, 
Rezerva, ŽP ČSOB, ZFP Gold, ŽP Kooperativa, Filozofie, Finanční nezávislost, Rodinné finance I, II, Zajištění, Stavební 
spoření, Jednorázové investice a Zprostředkování investic. Celkem uspělo 61 lektorů. Kromě Sjednocení proběhl 
také třetí pracovní workshop k ZS před Sjednocením dne  19. 2. 2019.

LK - David Katzmair, ŽP Kooperativa

Sjednocení M@nGo UP I, II Sjednocení M@nGo UP I, II 

LK - Jaroslav Jagoš, Rodinné finance I, II
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Sjednocení Pravidelné investice 1 Sjednocení Pravidelné investice 2

RS III
Dvoudenní RS III se konal 5. – 6. 6. 2019 na HA VB pod vedením zkušené lektorky paní Mgr. Ivany Hartmanové.
Účastnili se jej Bc. Ambrožová Hana, Hoďovská Mária, Křepelová Michaela, Ing. Kundrát Libor, MBA, Lajčák Tomáš, 
Marek Michal, Mužík Josef, Pluháček Jakub, Ing. Ruszová Zdena, Senkulič Jakub, Šubík Miroslav a Šubíková Lenka.

Ing. Dagmar Zugarová, BA
specialistka vzdělávání
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SK Vzdělávání
Zjednotenia SR       Prednáška Garant

16.5.2019 Kombinácie PhDr. Jozef Szilágyi

16.5.2019 Kombinácie v praxi Mgr. Jana Palenčárová

Lektorské Komisie SR

6.5.2019 Filozofia, Finančná nezávislosť Mičík Norbert

6.5.2019 Filozofia, Finančná nezávislosť Bajaník Dávid

7.5.2019 AEGON Stráňavová Katarína

7.5.2019 AEGON Pavlíková Tatiana

19.6.2019 Rodinné financie Ing. Roman Krkoška

21.6.2019 AEGON Váňa Marián

21.6.2019 Zlato Šimun Michal

Slávnostné odovzdanie slovenských Certifikátov a Osvedčení
Prvý júnový týždeň, dňa  7. 6. 2019, sa vo Vile Jarmile Velké Bílovice konalo „Slávnostné preberanie Osvedčení 
a Certifikátov“. Zúčastnilo sa jej  95 osôb zo štruktúrnych regionálnych kancelárii Daniela Chovanca, Michala 
Krkošku, Magdaleny Opluštilovej, Michala Reisingera a Štefana Urbana. Certifikáciou sprevádzali Daniel Chovanec 
a Katarína Tepličancová. Katka a Daniel odovzdali 32 osvedčení za  ukončenie Základnej akadémie a 3 Certifikáty za 
ukončenie Nadstavbovej akadémie. Certifikát Vedúci obchodnej siete si prevzal Ondrej Šály. Certifikáty Manažér 
obchodnej siete si prevzali Mário Kekely a Ing. Roman Krkoška.  Prítomných hostí pozdravil zakladateľ ZFP akadémie 
Vladimír Poliak a poprial spolupracovníkom veľa obchodných príležitostí a úspechov.

Ing. Lucia Gogolová
špecialistka vzdelávania SR
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Marián Váňa, AEGON

Dávid Bajaník, Filozofia, 
Finančná nezávislosť

Norbert Mičík, Filozofia, 
Finančná nezávislosť

Katarína Stráňavová a Tatiana 
Pavlíková, AEGON

Michal Šimun, ZlatoIng. Roman Krkoška, Rodinné financie
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Nákupem aktovky náklady na 
školáka nekončí. Na co se připravit?

Podle pojišťoven patří září k měsícům s nejvyšší četností dětských úrazů. Méně jich je jen v prvních dnech 
nového školního roku. Nižšímu počtu úrazů napomáhají policejní hlídky u přechodů i zvýšená obezřetnost 
rodičů. Podzim provázejí pády z kola, na in-line bruslích i z elektrických koloběžek. Časté jsou úrazy vzniklé na 
trampolíně i při míčových hrách. Nejvíce úrazů mají děti na druhém stupni základní školy, chlapci se zraní častěji 
než dívky.

„Za velkou část dětských úrazů mohou pády z kola, in-line bruslí nebo skákání na trampolíně. Objevuje se také 
nový trend, přibývá zranění na elektricky poháněných koloběžkách a skateboardech,“ říká Ondřej Poul, ředitel 
Úseku pojištění osob v pojišťovně Kooperativa. „Rodiče nejčastěji hlásí úrazy typu řezné rány, podvrtnutý kotník, 
pohmoždění nohy nebo ruky a zlomeniny prstů. Ve škole se děti nejčastěji zraní při míčových hrách, výjimečné 
nejsou ani pády z podtrhnuté židle.“ K nárůstu počtu úrazů přispívá také zahájení školní docházky. Jak říká Petr 
Kohoutek, ředitel Centra likvidace pojistných událostí pojištění osob v pojišťovně Kooperativa: „V září registrujeme 
oproti ostatním měsícům 10% nárůst počtu úrazů u dětí ve věku 6–19 let. Zranění v prostorách školy jsou naštěstí 
většinou lehčího charakteru. Zhmožděniny, podvrtnutí, ale dost často také úrazy zubů, obličejové části, podlitiny. 
Každoročně ale registrujeme i několik závažných zlomenin.“ 

„Nejčastěji utrpí úraz děti druhého stupně základní školy ve věkové kategorii 11‒15 let,“ varuje Marek Woitsch, 
ředitel Úseku životního pojištění České podnikatelské pojišťovny. Podle statistik si děti nejvíce úrazů přivodí při 
volnočasových a sportovních aktivitách. Následují zranění, ke kterým dojde v domácím prostředí. Neméně je úrazů 
dopravních a školních. Statisticky vyšší úrazovost byla zjištěna u chlapců, dívky jsou zřejmě opatrnější a méně 
riskují.

Pojišťovny se shodují, že u dětí v prvním týdnu školy evidují méně úrazů. Svůj podíl na tom má i Policie ČR. Bezpečnostní 
opatření plánované na začátek školního roku popisuje Lenka Sikorová, tisková mluvčí Policejního prezidia České 
republiky: „První týden v září poběží celorepublikový preventivní projekt ‚Zebra se za tebe nerozhlédne‘. Zvýšíme 
dohled na rizikových přechodech pro chodce u základních škol.“ Zástupce Platformy VIZE 0 Roman Budský dodává: 
„Začátek školního roku se tradičně pojí se zvýšenou pozorností, která je dětem v silničním provozu věnována. Zmíněná 
kampaň Policie ČR je velmi úspěšná, ale musíme stavět na systematickém přístupu - na kvalitní dopravní výchově 
ve školách, ale hlavně na příkladu vlastních rodičů. Právě oni jsou pro děti tím hlavním měřítkem, jak se chovat na 
silnicích. Nikdo z nás určitě nechce, aby si děti myslely, že přecházet na červenou, když nevidím auto, se může.“

Zdroj: Kooperativa
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První srpnový den přinesl nejen nový měsíc, ale 
především slavnostní otevření regionální pobočky ZFP 
akademie pod vedením Jakuba Staňka. Ta se nachází 
v krásném prostředí historického centra Náměště nad 
Oslavou, a přináší tak nové obchodní příležitosti. Na 
slavnostní okamžik se přijeli podívat i kolegové z Rosic. 
Přejeme Jakubovi mnoho zajímavých obchodů.

Tomáš Kucej
referent marketingu

Kancelář uprostřed malebné Náměště 
nad Oslavou

Tomáš Mazáč, ředitel SRK 130, otevřel nové kanceláře 
v centru Uherského Hradiště. Kanceláře jsou umístěny 
v ulici Obchodní 1507 v 6. patře multifunkčního centra 
Hradební v těsné blízkosti supermarketu BILLA. Kromě 
tří kanceláří je zde obchodnímu týmu Tomáše Mazáče 
k dispozici prostorná zasedačka pro společné porady 
a školení. Ta měla premiéru hned v den otevření, 
protože slavnostní den otevření byl spojen se školením 
projektu RC Europe, který představil Radek Kučera. 
Super atmosféra v krásných prostorách, parádní poloha 
a skvělý tým. Přejeme celému týmu SRK 130 hodně 
úspěchů.

Ing. Pavel Pavlík
osobní sekretář předsedy představenstva

SRK 130 v Uherském Hradišti

Novou kancelář ZFP akademie v Praze 5 Zbraslavi otevřeli 
2. 9. 2019 ředitel obchodní sítě Filip Vopravil (SRK139) a Jan 
Čermák (RK 173). Jejich obchodní struktury jsou rozmístěny 
od Příbrami až po Mladou Boleslav. Pánové Vopravil 
a Čermák tak vytvořili kvalitní zázemí pro své týmové 
kolegy z blízkého i vzdálenějšího okolí. Kanceláře sídlí 
v byznys centru PATIUM v ulici Žitavského (vchod 
z ulice Hauptova). Pro administrativu a menší porady 
slouží kanceláře ve 3. patře, které byly upraveny v duchu 
jednotného firemního designu ZFP. Strukturní porady 
budou pořádat v salonku v přízemí. Zde také společně 
nastartovali své týmy na velké strukturní poradě, které 
se rovněž zúčastnili ředitelé Michal Očenášek a Zdeněk 
Mládek. Všem přejeme mnoho obchodních úspěchů.

ZFP má novou kancelář v Praze Zbraslavi

Ing. Pavel Pavlík
osobní sekretář předsedy představenstva
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Vážení a milí čtenáři, 

doba dovolených a letních prázdnin je už za námi, ale ještě před tím, 
než jsme se všichni rozutekli na zaslouženou dovolenou, proběhlo 
v rámci společností pod hlavičkou ZFP pár personálních změn.

V minulém vydání jsme informovali o poměrně významných 
změnách marketingového oddělení společnosti. Tyto změny 
byly v poslední době ještě dokončovány a posledními střípky 
do mozaiky marketingového oddělení se pak stali dne 
6. května 2019 specialistka marketingového oddělení 
Bc. Gabriela Tiborová a 12. června 2019 referent oddělení 
marketingu Tomáš Kucej. Oddělení vzdělávání bylo po profesní 
pauze doplněno Mgr. Ivanou Hartmanovou, externí lektorkou 
a metodičkou.

Po mnoha letech ve společnosti a vleklých zdravotních problémech 
se rozhodla Wanda Havránková, fakturantka SC Ostrava, že je na čase 
přijmout jinou profesní výzvu. Děvčata ze společnosti ZFP Gold, a.s., dne 1. června 
2019 doplnila referentka Veronika Slámová.

Poslední změna se týká Ing. Pavla Pavlíka, který nově od 1. července 2019 zastává pozici osobního sekretáře předsedy 
představenstva. O nově vzniklé roli v rámci společnosti se dočtete na následující stránce. 

Rádi bychom touto cestou popřáli všem kolegům, kteří se k nám připojili, aby byla naše spolupráce úspěšná. 
Kolegům, kteří zastávají novou roli, přejeme, aby jejich nová pozice byla ta pravá, a všem kolegům, se kterými jsme 
se v průběhu posledních týdnů rozloučili, přejeme, aby jejich další kroky v pracovním i osobním životě vedly tou 
správnou cestou. A nám všem ostatním přeji, aby nám ten načerpaný prázdninový elán vydržel co nejdéle.

Bc. Lucie Černá
      personální manažerka

Aktuální personalistika

Střípky z centrályStřípky z centrály
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Po sedmnáctiletém působení na marketingu přechází Ing. Pavel Pavlík na nově 
vzniklou pozici osobního sekretáře předsedy představenstva. 

Od roku 2002 působil Pavel Pavlík v pozicích obchodního a marketingového ředitele. V období 2003 až 2007 
významně přispěl k úspěšnému rozjezdu akciové společnosti ZFP akademie. V letech 2008 až 2012 zastával 
funkci člena představenstva. Dlouhodobě působil na manažerské pozici a jako specialista úseku marketingu 
a komunikace. Má bohaté zkušenosti v oblasti marketingu, komunikace, pořádání eventů (např. oslavy 5, 10, 15 a 20 
let ZFP, celofiremní mítinky) a celofiremních projektů pro ZFPA (např. časopis Naše ZFP, časopis Rodina a finance, 
43dílný seriál o finanční gramotnosti na ČT Suma sumárum aneb Kde jsou mé peníze). 

Do nové pozice byl na základě bohatých zkušeností, hluboké a komplexní znalosti společnosti a dlouhodobě 
korektních pracovních i osobních vztahů vybrán paní Poliakovou, kterou bude v této pozici také přímo řízen. Jeho 
pracoviště bude v administrativní budově Z F P s. r. o., Na Řádku 2 v Břeclavi. V úzké spolupráci s paní Poliakovou 
bude vykonávat podpůrné činnosti spojené s výkonem funkce předsedy představenstva, marketingové aktivity 
týkající se obchodní struktury HRK 1 a činnosti související s péčí o značku ZFP GROUP v regionálních kancelářích. 
Jeho dosavadní vazby na marketing i ostatní úseky v akciovce zůstanou částečně zachovány v podobě participace 
na významných firemních projektech a akcích. 
V nové pozici mu přejeme hodně úspěchů.  

Nová pozice: osobní sekretář 
předsedy představenstva
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Prvního ročníku mezinárodního turnaje dětí Czech U11 & U13 Open, který se konal 
v termínu od 25.  do 28. července 2019 v Olomouci v OMEGA centru sportu a zdraví, 
se zúčastnili stolní tenisté dvou nejmladších věkových kategorií. 

Do Olomouce zavítali děti ze čtyř kontinentů – Evropa, Asie (Izrael), Jižní Amerika (Peru) a Afrika (Jihoafrická republika). 
Společnost ZFP Group akci finančně podpořila, a umožnila tak dětem a mládeži tento turnaj úspěšně absolvovat. 

Ve dvouhře se z prvenství v premiérovém ročníku radovala Elena Kuchařová (CZE) a Franciszek Žygadlo (POL) v kategorii 
U11 a Natalia Gaworska (POL) a Matheos Remunda (CZE). 
Soutěže týmů ovládli Tereza Kovaříčková, Elena Kuchařová 
(CZE) a Jan Škalda, Tadeáš Vršovský (CZE) v kategorii U11 
a Natalia Gaworska, Malwina Jarecka (POL) a Ervinas Uzialo 
(Litva), Giacomo Izzo (Itálie). Gratulujeme vítězům. Jsme rádi, 
že můžeme podporovat sportovce nejen z klubu MSK Břeclav, 
a budeme se těšit na další sportovní klání.

Mgr. Martin Valihrach
obchodní úsek

Jsme součástí sportovních úspěchů

Podporujeme
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Ve spolupráci s naším kolegou Lukášem Dítětem jsme se stali partnery 
charitativní talk show Zbigniewa Czendlika, která se uskuteční již 30. září 2019 
v Městském divadle Znojmo. Výtěžek ze vstupného poputuje na léčbu 
nemocného Patrika, jehož příběh si zde můžete přečíst. Je tu ale i druhá možnost 
pomoci, a to přispět na Patrikův transparentní účet vedený pod neziskovou 
organizací Kačenka Dětem, z.s., která se bude o peníze zaslané Patrikovi starat 
a uvolňovat na úhradu rehabilitací a kompenzačních pomůcek. 
Číslo účtu: 2901175026/2010 – do zprávy pro příjemce uveďte prosím PRO 
PATRIKA – ZFP. Děkujeme!

Patrikův příběh:
Ahoj, jmenuji se Patriček a všechny vás moc zdravím.
S mamkou, taťkou, starší sestřičkou Laurinkou a mladší Kristýnkou bydlím 
ve Šternberku u Olomouce. Narodil jsem se 7. 7. 2016 jako zdravé miminko a 
ještěže nejsem pověrčivý, protože tyto dvě „sedmičky“ mi moc štěstí, co se 
zdraví týče, do života nepřinesly. V 15 měsících mi byla diagnostikována spinální 
svalová atrofie typu 1 (SMA) – vzácné genetické onemocnění, které bere sílu 
mým svalům, postupně všem svalům.

1. března 2018 jako bych se ale znovu narodil. Dostal jsem 1. dávku léku Spinraza 
a začaly se dít věci! Hned po týdnu jsem se opět přetočil na bříško, což byla věc, 
kterou jsem sice kdysi uměl, ale s postupem nemoci už na ni neměl sílu. V noci 
jsem musel budit mamku s taťkou, aby mě v postýlce polohovali, ale teď už to 
zvládnu sám. A zvládnu toho mnohem víc! Po roce léčby válím sudy bleskovou 
rychlostí, v poloze na bříšku zvednu hlavičku (což je pro nás SMáčky velmi 
obtížné) a vzepřu se na rukou, vydržím sám sedět bez opory a dokážu se do 
sedu i sám dostat. Mám větší sílu v ručičkách, což beru jako velkou výhodu třeba 
v sourozeneckých „bitkách“ o hračky. Posílily mi i dýchací svaly, takže nemusím 
používat žádné podpůrné dýchací systémy.

Velký podíl na mém zlepšujícím se zdravotním stavu má také cvičení a používání 
kompenzačních pomůcek, které si můžu dovolit pořídit jen díky vám všem. 
V dnešní době není nic zadarmo a rehabilitace a i doplatky na pomůcky, které 
mi pojišťovna z části uhradí nebo nehradí vůbec, jsou pro naši 5člennou rodinu 
finančně velice náročné.
Svou nemoc jsem si dobrovolně nevybral, ona si vybrala mě, ale díky svým 
rodičům, rodině, přátelům a vám všem, kterým život druhých není lhostejný, 
to zvládnu. Říká se, že některé sny se plní, a já věřím, že s vaší pomocí si za tím 
svým snem jednoho dne dokráčím.

Patriček

Pomáháme plnit sny



36 Buďme spolu UP

Novinky z vinařství

Oranžové víno 
Pálava a Tramín červený výběr z hroznů 2017 – suché
Hrozny odrůd Pálava a Tramín červený, z vinic vysázených v roce 1970, 
byly sklízeny ručně při vysoké vyzrálosti výběru z hroznů. Rmut kvasil na 
slupkách, dužnině i peckách po dobu 14 dní a následně se maceroval po 
dobu 3 měsíců. Díky tomu víno získalo sytou bronzovou až oranžovou 
barvu, pevné aroma a širokou chuť. Další vrstevnatost získalo víno 
zráním po dobu 14 měsíců na velkém dubovém sudu.

DÁMSKÝ KLUB LADY AGNI
11. 6. 2019 byl založen dámský klub pro milovníky jedinečné odrůdy Agni 
vyšlechtěné na naší  stanici. Právě dámy si oblíbily sladkou aromatičnost 
a plnost této krásné odrůdy, která není všedním zážitkem.

Registrací v našem klubu získáváte několik jedinečných možností, jak si užít nejen Agni, ale také radostné chvíle
v našem vinařství.

- Celoroční výjimečná sleva 30 % na víno odrůdy Agni 
-  Celoroční sleva 30 % na všechna vína objednaná přes www.slechtitelkashop.cz
-  Sleva 5 % na ubytování ve vybraných termínech 
-  Celoroční cena na sekty charmat 139 Kč s DPH
-  VIP pozvání na Toskánské odpoledne a další firemní akce
-  Přednostní informace k akčním nabídkám penzionu André 

REGISTRUJTE SE DO LADY AGNI KLUBU NA E-MAILU jestrab@slechtielka.cz. 

Dárky pro obchodní partnery ZFP Group
Od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2019 je pro finanční skupinu ZFP GROUP možnost nákupu limitované edice exkluzivních vín 
řady Stará réva za cenu 399 Kč s DPH (místo původních 599 Kč s DPH).
Navíc je možné uplatnit stávající slevový systém pro ZFP. K této řadě je vhodné i dokoupení nové dárkové knihy, 
která tento jedinečný dárek ještě více zatraktivní.
Ideální možnost jako exkluzivní dárek pro vaše vážené klienty.

Restaurace Pohoda Břeclav
Již od poloviny května 2019 je pro vás nově otevřena Restaurace Pohoda Břeclav, kterou opět provozují manželé 
Poliakovi spolu s týmem Šlechtitelky. Můžete zde ochutnat nejen skvělá jídla, ale i kompletní sortiment výrobků ze 
Šlechtitelky. 
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Dětský den na Šlechtitelce

Na tři sta návštěvníků zavítalo 4. června do okolí vinařského penzionu André, kde byl 
připraven bohatý program v rámci oslav Dne dětí. Každoroční akce na Šlechtitelské 
stanici vinařské ve Velkých Pavlovicích se tak i letos stala vyhledávanou atrakcí pro 
děti i jejich rodiče.

Malí hosté se mohli těšit ze spousty zábavy, jako byl například skákací hrad, skluzavka nebo malování originálních 
obrázků. Tou největší atrakcí bylo tradiční vystoupení Michala Nesvadby, který svým humorem a originálními kousky 
pobavil nejen dětské diváky, ale i jejich rodiče. K tomu dodal tým restaurace penzionu André výborné občerstvení, 
hory lákavých lahůdek, skvělé domácí limonády a zmrzlinové osvěžení. Dětský den na Šlechtitelce zkrátka opět neměl 
chybu.

Ing. Pavel Pavlík
osobní sekretář předsedy představenstva
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Toskánské odpoledne na Šlechtitelce se letos uskutečnilo 11. června ve vskutku 
toskánských kulisách krásného počasí.  

Krásný letní den jsme zahájili prohlídkou areálu Šlechtitelky. Čekala nás procházka rozáriem, prohlídka Babiččina statku 
a luxusních apartmánů Pálava, Agni a Aurelius. Po výstupu na kopec Poštor byly zasazeny tradiční krajové ovocné stromy 

mandloně. V 17 hodin odpoledne byl zahájen oficiální 
program. Přivítání hostů a slavnostního přípitku se ujali 
majitelé Šlechtitelky a hostitelé, manželé Poliakovi.  Za jejich 
přítomnosti byl slavnostně založen a otevřen Dámský klub 
Lady Agni, jehož tváří se stala Jitka Šafrová. Doprovodný 
program nás přenesl do historie v podobě krátkého exkurzu 
do období secese. Krásné modelky předvedly dobové 
kostýmy, a to jak společenské, tak i sportovní, a dokonce 
i plážové. Program pokračoval grilováním a za doprovodu 
cimbálové muziky plynule přešel až do pozdních večerních 
hodin. Při číši skvělého vína bylo o čem povídat. Třeba 
o tom, jak skvělé místo se podařilo manželům Poliakovým 

vybudovat a jak každoročně vzkvétá. Děkujeme za krásné Toskánské odpoledne. 
Ing. Pavel Pavlík

osobní sekretář předsedy představenstva

Toskánské odpoledne při zrodu 
klubu Lady Agni 

Podívejte se na video 
z Toskánského odpoledne

Sauvignon I  2018

Sauvignon I  2018 Neuburské I  2018 Rulandské šedé I  2018 André rosé I  2018 Frankovka I  2015

vína pro

Sauvignon 
pozdní sběr 
2018 suché

199 Kč s DPH 

Neuburské 
pozdní sběr 

2018 polosuché
139 Kč s DPH 

Rulandské šedé
pozdní sběr 

2018 polosladké
199 Kč s DPH 

André rosé
pozdní sběr 

2018 polosladké
139 Kč s DPH

Frankovka 
pozdní sběr 
2015 suché 

199 Kč s DPH

Připravili jsme pro Vás výběr pěti nejúspěšnějších vín s prestižní etiketou ZFP GROUP.
Vína, která získávají ocenění nejen na tuzemských, 

ale i zahraničních výstavách, jsou pro Vás připravena ihned k odběru. 
Při odběru nejste limitování množstvím a máte tedy možnost získat slevu až 30 %.

Díky uvedení loga Vaší společnosti 
na etiketě, je možné získat 21% 
z ceny ve formě vrácení DPH.

Vlastní dotisk je možný pouze 
od 36 kusů lahví od odrůdy. 
Dodání je 14 dní 
od odsouhlasení gra�ky.

Na přední části etikety 
pod logem ZFP GROUP
je dostatek místa pro vlastní dotisk.
Dotisk je možný pouze v černé barvě. 

Objednávejte na: 
expedice@slechtitelka.cz
mob.: +420 733 677 233
www.slechtitelka.cz 
člen skupiny ZFP Group 
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od odsouhlasení gra�ky.
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Objednávejte na: 
expedice@slechtitelka.cz
mob.: +420 733 677 233
www.slechtitelka.cz 
člen skupiny ZFP Group 
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Program :
16:00 – 17:00 – představení společnosti Allianz | 17:00 – 18:00 – raut 

18:00 – 18:30 – novinky ze ZFP | 18:30 – 19:00 – představení aplikace Foreverup

Smart Casual – ŽENA
U triček a halenek určitě volte 
spíše jednoduchost, přírodní 
materiály. Pokuste se omezit 
rádoby vtipné slogany nebo 
obrázky.
U kalhot si dávejte pozor na 
díry, třásně a „trhající se“ 
lemy. U sukní i šatů především 
platí, že by měly být potištěné 
jemným vzorkem, nelíbivé 
obrázky ani potisky sem také 
nepatří.

Obuv má jednoznačné 
pravidlo – hlavně musí být 
čistá!

POVINNÉ DOPORUČENÉ NEDOPORUČENÉ
Nic Sportovní sako, blazer, bunda Triko s výrazným potiskem

Dlouhé kalhoty Mikina s výrazným potiskem
Uzavřené boty Maskáče

POVINNÉ DOPORUČENÉ NEDOPORUČENÉ
Nic Halenka s límečkem Trička a halenky výrazným potiskem

Kalhoty nebo sukně, šaty Otrhané kalhoty
Čistá obuv

Smart Casual – MUŽ
Košile, polo tričko jsou 
nejčastější spodní vrstvou. 
Košile může být i s krátkým 
rukávem, u košile s dlouhým 
rukávem je běžné, že rukávy 
jsou vyhrnuté. 
Kalhoty jednobarevné  
a dlouhé. Může se jednat 
o džíny, khaki kalhoty, 
flanelové kalhoty. Krátké 
kalhoty střízlivého střihu  
a barvy jsou akceptovatelné 
v opravdu horkém počasí.

Jsou preferovány uzavřené 
boty. Mokasíny, derby boty 
nebo tenisky. 

Lektor a garant
 ▸ Neformální firemní akce
 ▸ Setkání garantů

Správný Dress Code podtrhne
vaši profesionalitu
Smart Casual

Všichni
 ▸ Neformální setkání 
 ▸ Bowling
 ▸ Sportovní hry 
 ▸ Vinobraní
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Program :
16:00 – 17:00 – představení společnosti Allianz | 17:00 – 18:00 – raut 

18:00 – 18:30 – novinky ze ZFP | 18:30 – 19:00 – představení aplikace Foreverup

ODSTARTUJME
společně spolupráci s pojišťovnou 
Allianz na podzimních konferencích

Seznámíme vás se spoustou novinek ohledně 
pojištění, dozvíte se, co se děje nového v ZFP,
 a představíme vám naši novou úžasnou aplikaci

19. 9.
Seminární
Centrum
Ostrava

Vybrat si můžete ze tří připravených 
termínů a navštívit místo, které je 

pro vás nejblíže.

Kromě bohatého programu bude pro vás po 
celou dobu připraveno občerstvení
v podobě rautu a skvělého vína ze Šlechtitelky. 

PŘEKVAPENÍ NA ZÁVĚR
Na konci každé konference vylosujeme jednoho 
účastníka. Výherce si bude moci i s doprovodem 
užít pobyt ve vinařském penzionu André.

24. 9.
Hotel Akademie 

Naháč

16. 9.
Hotel Voroněž

Brno
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ZFP GROUP míří na největší 
konferenci finančních 
profesionálů FINFEST EFPA

Společnost ZFP GROUP se pro tento rok stala platinovým 
partnerem největšího finančního a realitního festivalu 
FINfest EFPA, který se uskuteční již 20. listopadu 2019 
v prostředí Clarion Congress Hotel Prague.

Deset sálů s programem, 65 přednášek a stovka přednášejících 
profesionálů v oboru zaručí, že se rozhodně nudit nebudete. Na 
jednom místě a v jeden den se dozvíte plno cenných rad, které jen 
tak v knihách nevyčtete a určitě byste neměli vynechat účast 
v panelové diskuzi Evoluce 2020 nebo naši přednášku ZFP jak ji 
neznáte. Zde vystoupí i zástupci ZFP Group. Na této akci tedy 
rozhodně chybět nesmíte.

Podařilo se nám pro vás na tuto akci získat omezený počet 
vstupenek za mimořádnou cenu 1.000,- Kč bez DPH 
(prodejní cena 3.900,- Kč bez DPH). Vstupenky si již 
můžete objednávat na našem e-shopu! Tak neváhejte 
a užijte si tento mimořádný den s námi!

Vaše ZFP GROUP



43Buďme spolu UP

3. KONCERT | ÚTERÝ 1. ŘÍJNA 2019

ZÁMEK V MIKULOVĚ 
Sólo: houslový virtuos Ivan Ženatý,  
sólistka Národního divadla Marie Fajtová (soprán), Ensemble 18+

IVAN ŽENATÝ

MARIE FAJTOVÁ

Lednicko | Valtický hudební festival se blíží
Srdečně vás zveme na největší událost jihomoravského hudebního podzimu pořádanou pod záštitou ministra 

kultury České republiky. Na unikátních místech Břeclavska vystoupí ti nejlepší umělci z Česka i zahraničí, kteří 
předvedou mimořádné hudební výkony. 

Nemůžeme vynechat ani pozvání na 3. festivalový koncert, který se uskuteční v Mikulově a jehož hlavním 
partnerem je právě ZFP GROUP.

Předprodej vstupenek je již zahájen a veškeré podrobnější informace o nákupu i programu najdete na www.lvhf.cz.

Příjemný hudební zážitek přeje ZFP GROUP, generální partner 4. ročníku LVHF
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Tvořme společně naše ZFP a buďme UP – Je nás již více než 1500! 

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.

www.facebook.com/groups/nasezfp/

Tvořme společně Naše ZFP a buďme UP!

https://www.facebook.com/groups/nasezfp/

