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15:00 Bonus pro Vás :-). 

Máte-li zájem, zveme Vás na exkurzi 

do Kácovského pivovaru*

16:30 Příjezd, ubytování, přivítání

17:00 Sněm členů

18:00 Křeslo pro hosta 

Karel Havlíček, SINDAT

19:30 Grilovačka s dobrým pitím 

v nejlepší společnosti s Vámi :-)
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Zbyněk, Svátek členů CAFIN
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Adolf, Svátek členů CAFINPátek

08:00 Společná snídaně

09:00 Deset důvodů, proč být nedůvěřivý 

k účetním datům

Tomáš Nekvapil, Controller Institut

09:45 Soft-procesní přístup při řízení nákladů 

ve fi nanční společnosti

Marek Štejnar, Global CFO Profi real Group SE, 

Profi  Credit Czech, a. s.

10:30 Přestávka na kávu

11:00 Stress managament – 

poznej svého nepřítele aneb jak na stres 

Špičková lektorka soft skills

12:30 Oběd

13:30 Je léto!!! Aktivní relax 

aneb vyhrává ten nejlepší :-)

Minigolf, tenis, ping-pong, badminton, 

pétanque, volejbal, disk golf, fotbálek, 

bowlling

17:00

Loučení se doma

Těšení se na večer

Popř. důležité pracovní úkoly ;-)

Loučení se

Cesta domů

Milé vzpomínky na CAFIN DAY

* v přihlášce dejte do poznámky „pivo“ a odešlete do 1. 6. 2016

CAFIN DAY 2016
CAFIN vzdělává – CAFIN baví

I letos  
se těšíme na 
 netradiční přednášky aktuální témata
 na Vás ;-)
 charismatické vystupující na Vás ;-)

 networking
 krásné místo konání společný zážitek 

 a hlavně na Vás! ;-)

24 24 hodin 
s CAFIN

Sporthotel Kácov

aneb



Za tým CAFIN se na Vás těší

Z mé strany děkuji za možnost setkat 
se se zajímavými a inspirativními lidmi! Těším 

se na další podobné akce :-) 
Jaromír Lukáš, Sophia Solutions 

CAFIN DAY je setkání se zajímavými kolegy z oblasti řízení 
financí. Neformální besedy a diskuze s finančníky z různých 

oblastí a firem, ale vždy se zajímavými a inspirativními 
zkušenostmi, jsou velmi obohacující. Rozhovory obvykle 

pokračují na individuální bázi i večer se sklenkou v ruce. Díky 
této kombinaci se člověk hodně dozví.

Michal Kaštovský, PPF banka

Sporthotel Kácov,

... loňský CAFIN DAY 

Jak se přihlásit?
Web: www.cafin.cz/aktualni-akce
Mail: info@cafin.cz

Rezervujte si prosím 
ubytování
O vše ostatní se postaráme my :-)
Sporthotel Kácov
V Hájku 307, Kácov
Recepce: +420 774 851 488 
E-mail: rezervace@sport-hotel.cz

Účastnický poplatek: 
pro členy CAFIN zdarma*) **)  
Ostatní: 6.500 Kč + DPH

*) náklady na ubytování si hradí účastníci sami
**) vyjma základního členství

Velmi mile mě překvapila vstříc-
nost organizátorů a výsledná 
neformální atmosféra. Děkuji 

moc za zážitek.
Ondřej Malánik, Fosfa

CAFIN DAY považuji za příležitost vidět směr, 
kam se může moje kariéra ve financích ubírat 

a co mám udělat proto, abych byl úspěšný. Velmi 
oceňuji komunitu lidí, které pojí společné zájmy 

a jsou navzájem přátelští a otevření.
Juraj Angelovič, GROHE ČR

V květnu 2015 jsem si užil CAFIN DAY a těším 
se na další ročník. Nebylo to jen o financích, ale 

zaujalo mě i vystoupení Honzy Vojtka na téma „jak 
zaujmout svým tělem“, nebo také příspěvek pana 

Šusty. Velmi se mi líbil i společný večer, který se nesl 
v neformálním duchu. 
Martin Stach, bonuvis

Za sebe mohu říci 
děkuji :-) jinak akce byla 
vskutku vydařená. Těším 

se na viděnou. 
Petr Tryner, INFA Partner

jak se Vám líbil:

Lenka

Lenka

Láďa

Olga


