
Projekt je !nancován z ESF prostřednictvím  OPLZZ a ze státního rozpočtu ČR. 

FINAN!NÍ 
GRAMOTNOST II.

Ú"ast na seminá#i je ZDARMA. Na seminá# je NUTNÉ SE P$EDEM P$IHLÁSIT
p!es www.MATAPE.cz nebo na tel.: 603 566 141. Po"et míst je omezen kapacitou prostoru.  
V p!ípad# pot!eby zajistit hlídání va$ich d#tí po dobu trvání 
seminá!e nás prosím kontaktujte.

pond!lí 4. kv!tna 2015 od 10:00 do 13:00 hodin

NA SEMINÁ"I SE DOZVÍTE:
• Co se ve #kole neu$í a v knihách se nepí#e.
• Jak na#e emoce (vztah k pen!z%m) ovliv&ují na#e cash'ow.
• Jak málo sta$í, své peníze (ídit a mít je pod kontrolou.
• Jak vyjít s tím co mám, a je#t! si vytvá(et dostate$né rezervy.
• Jak i s mal)m p(íjmem m%*eme *ít spokojen) a napln!n) *ivot.

PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU BUDETE UM+T:
• Jak si správn! rozd!lit sv%j p(íjem
• Jak na v)daje – kam nám peníze mizí a jak je m%*eme lépe (ídit
• Kde a jak je mo*né vytvá(et nové úspory a rezervy
• Jaké máme p(íjmy a jak si lépe vytvá(et na#e vlastní bohatství
• Co je to ,nan$ní odv!tví – jaké máme ,nan$ní produkty a slu*by,
   a kde nej$ast!ji chybujeme p(i jejich v)b!ru
• Co jsou nejv!t#í zlod!ji na#ich pen!z a jak se jim bránit.

lektoruje: 
Ing. Marcela Hrubo$ová
Autorka a zakladatelka vzd!lávacího 
konceptu Finance pro radost. Majitelka 
a jednatelka společnosti Finance pro radost  
s.r.o. (www.!nanceproradost.cz)
Vystudovala Vysokou školu !nanční a správní – 
obor Pojišťovnictví. V oblasti !nancí působí více 
jak 20 let. Původně pracovala ve státní správě, 
kde se specializovala na oblast nepřímých daní 
(daň z přidané hodnoty a spotřební daně) a vy-
máhání pohledávek z neuhrazených daňových 
povinností. Od roku 2000 působí v soukromého 
sektoru a zaměřuje se zejména na oblast pojiš-
ťovnictví a bankovnictví. Pracovala ve význam-
ných manažerských pozicích v největších po-
jišťovnách na českém a slovenském trhu, jako 
generální ředitelka vedla nadnárodní inkasní 
společnost. V letech 2008–2010 zakládala na 
českém trhu makléřské pojišťovací společnosti. 
V roce 2011 se opět vrací do oblasti nedobyt-
ných pohledávek a zajišťuje jejich vymáhání pro 
významné bankovní domy v ČR. Dnes má svoji 
vlastní Akademii Finance pro radost, kde se pl-
něvěnuje podpoře vzdělávání v oblasti !nanční 
gramotnosti a gramotnosti v podnikání. Je au-
torkou a zakladatelkou vzdělávacího konceptu 
Finance pro radost, vede semináře a mentoruje 
ženy v jejich profesním i osobním růstu.
Je autorkou knih Optimalizace pohledávek 
(nejen) pojišťoven, Profese pojišťovací zpro-
středkovatel aneb Co by měl každý „Pojišťovák“ 
vědět a knihy o podnikání Tahák na úspěšné 
podnikání. 

www.MATAPE.cz
MÍSTO KONÁNÍ: 

RVC Holoubek
Dudychova 782, Holice

POMÁHÁME PEČUJÍCÍM OSOBÁM I FIRMÁM NAJÍT VLASTNÍ CESTU K HARMONII MEZI PRACOVNÍM, 
OSOBNÍM A RODINN-M .IVOTEM.
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Rodinné a vzd#lávací centrum Holoubek po!ádá

VZD%LÁVACÍ SEMINÁ$
pro ob"any Pardubického a Královehradeckého kraje


