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Nejnovější trendy 
ve vybavení interiéru
Vystavovatelé veletrhu MOBITEX představí novinky
a trendy ve vybavení interiéru, bytových doplňcích
a osvětlení. Inspiraci nabídne projekt Inspirativní
interiéry, který představuje reálnou ukázku toho,
jak je možné pracovat s prostorem a jednotlivými
exponáty vystavovatelů. Nabídku vystavovatelů
doplňuje poradenství interiérových architektů 
v poradenském centru Architekt, umístěném přímo
na výstavní ploše mezi expozicemi jednotlivých
vystavovatelů. Další poradenská centra se budou
věnovat výběru kvalitního nábytku a jeho zdravotní
nezávadnosti. Špičkovou audiovizuální techniku
jako součást moderního interiéru představí projekt
Technologie&Design.

Přestavby a rekonstrukce dostupné
pro každého
Vystavovatelé Mezinárodního stavebního veletrhu
IBF představí komplexní nabídku produktů ze
všech oborů stavebnictví a technického zařízení
budov. Poradenství se bude věnovat také vnitřním
rekonstrukcím panelových bytů se zaměřením na
přestavby svépomocí a řešení nevyhovujícího 
bydlení. Součástí budou také tipy, triky a inspirace
pro pohodlné vybavení interiéru. Poradenská centra
se zaměří nejenom na teoretická východiska a rady,
stranou pozornosti nezůstanou ani praktické
ukázky. Rozšíření o nový sortiment se dočká také
tematický celek zahrada a hobby.

Vše pro Vaši zahradu
Na více než tisíci metrech čtverečních přinese
oblíbený tematický celek zahrada a hobby nejenom
inspiraci z praktických ukázek či připravených 

případových studií, ale i širokou nabídku letniček,
trvalek, dřevin, ale i doplňků do zahrad. Samozřej-
mostí jsou také ukázky různých dřevěných staveb
či dětských hřišť, které letos rozšíří nabídka
dřevěného nábytku na zahrady a verandy. Každý
kutil či zahradník si tak určitě přijde na své, neboť
si zde bude moci vystavený sortiment zakoupit 
a zkrášlit tak svoji zahradu!

Nová otevírací doba veletrhů
Nejenom pro návštěvníky je připraveno mnoho 
zajímavých novinek, které přispějí ke zvýšení jejich
spokojenosti. Ať už se jedná o zkrácení doby
konání veletrhu z pětidenní akce do čtyřdenního
formátu, tedy od středy do soboty, nebo změnu
otevírací doby veletrhu a to od 10.00 do 18.00
hodin. Návštěvníky jistě potěší také zvýhodněná
cena vstupného ve všední den od 15.00 a po celou
sobotu. 

Více informací naleznete na www.ibf.cz nebo na
www.mobitex.cz

VŠE OD STAVEBNÍCH ZÁKLADŮ 
AŽ PO VYBAVENÍ NÁBYTKEM
Od 23. do 26. dubna se na brněnském výstavišti uskuteční další ročník Mezinárodního stavebního
veletrhu IBF a Mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX. Návštěvou veletrhů
tak získáte informace potřebné jak ke stavbě či rekonstrukci bydlení, tak i inspiraci jak si vhodně
vybavit interiér. K hlavním tématům veletrhů patří více než aktuální problematika rekonstrukcí
panelových bytů s primárním zaměřením na domácí kutily. Veletrh MOBITEX se pak bude věnovat
poradenství v oblasti výběru kvalitního nábytku a představení českých výrobců nábytku.

Registrujte se na

www.mobitex.cz
a získejte vstupenku 

s 50% slevou.
Pri registraci zadejte

kód: mobitex14

Inz+PR_Mobitex_190x250+5_cz  2/11/14  4:15 PM  Stránka 1



3

Úvodem

snad největší radost mi na závěr loňského 
roku udělala zpráva, že naše stavební spo-
řitelna byla opět, a to již potřetí za sebou, 
vyhlášena Stavební spořitelnou roku. Tohoto 
ocenění se jí dostalo v prestižní anketě Fin-
centrum Banka roku především za nejnižší 
poplatky spojené se správou stavebního spo-
ření, za inovace a vstřícný přístup ke klien-
tům. Pro nás ve Wüstenrotu to je nejen velká 
čest, ale současně i závazek a velká výzva 
do příštích let. 
Na nějaké usínání na vavřínech ale naštěstí 

nebyl a ani není čas. Poslední měsíce roku 
byly ve Wüstenrotu ve znamení zvýšeného 
zájmu o stavební spoření, což svědčí o tom, 
že jste se začali ke starému dobrému „sta-
vebku“ opět vracet. Moc mě těší, že značka 
Wüstenrot už pronikla do podvědomí širo-
ké veřejnosti i ve spojení s dalšími fi nanč-
ními produkty. V měření známosti značky 

jako komplexní fi nanční instituce jsme dosáhli historicky nejvyššího úspěchu. Již 
44 procent populace vnímá Wüstenrot jako společnost poskytující komplexní fi nanč-
ní a pojišťovací služby. Velký zájem jsme zaznamenali o refi nancování hypotečních 
úvěrů, pojištění vozidel i pojištění bydlení. Stále více lidí ví i o tom, že si u Wüs-
tenrotu mohou sjednat výhodné životní pojištění.
Koncem roku jsme měli hodně práce nejen se zpracováním všech došlých smluv, 

ale také proto, že jsme intenzivně připravovali úplně nové nebo zásadně inovované 
produkty. 
Na svět tak přišlo nové životní pojištění ProRodinu, inovovaná Hypotéka na co-

koliv, vylepšené pojištění bydlení ProDomov i rozšířená nabídka pojištění pro malé 
a střední podnikatele ProByznys Mini. 
Hodně jsme se také napočítali při stanovování nových sazeb povinného ručení. 

Na jedné straně jsme v nich museli zohlednit úhradu nákladů zásahu hasičů u do-
pravních nehod, povinný příspěvek do Fondu zábrany škody i předpokládaný nárůst 
nákladů na odškodnění za újmy na zdraví a nemajetkové újmy vyplývající z nového 
občanského zákoníku. Na druhé straně jsme však nechtěli toto povinné pojištění 
výrazně zdražit. Domnívám se, že výsledné 3,5procetní  zvýšení ceny povinného 
ručení je velmi přijatelným kompromisem.
Samostatnou kapitolou bylo sladění všech produktových podmínek, formulářů, 

dokumentace i postupů zpracování s novým občanským zákoníkem. Na změny, 
které by se mohly nejvíce dotknout i Vás, upozorňujeme v naší Poradně na stra-
nách 26 a 27.

S přáním, aby Vám naše produkty vždy přišly vhod 

Pavel Vaněk
generální ředitel a předseda představenstev společností Wüstenrot 

Milé čtenářky, 
milí čtenáři,
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Údaje uváděné v tomto čísle 
časopisu Wüstenrot přijde 
vhod jsou určeny výhradně 
k marketingovým a propagačním 
účelům. Nepředstavují proto 
návrh na uzavření smlouvy, 
ani jinou nabídku.
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Aktuality

Titul Stavební spořitelna 
roku patří opět Wüstenrotu 
Když v roce 2012 obhájila stavební spořitelna Wüstenrot 
v soutěži Fincentrum Banka roku vítězství v kategorii 
Stavební spořitelna, komentoval to generální ředitel Pavel 
Vaněk s úsměvem takto: „Podle úsloví ´Všeho do třetice´ 
nám nezbývá asi nic jiného než být v příštím roce opět 
nejlepší.“

Podařilo se a stavební spořitelna Wüstenrot v této pres-
tižní soutěži, ve které odborníci hodnotí produkty a služby 
fi nančních ústavů zaměřené na drobnou klientelu, zvítězila 
i v roce 2013. 

Odborná porota u Wüstenrotu ocenila především dlouho-
době nejnižší náklady na smlouvu ve spořicím období, tedy 
nízké poplatky, i snahu o inovace.

V loňském roce to bylo druhé velmi významné ocenění, 
které stavební spořitelna Wüstenrot získala již potřetí za 
sebou. Připomeňme si, že prvním úspěchem bylo vítězství 
stavebního spoření pro děti do 18 let Kamarád+ v soutěži 
o nejlepší produkt nazvané Zlatá koruna. 

„Velmi mě těší, že odborníci oceňují kvalitu našich pro-
duktů, úroveň služeb a vstřícný přístup ke klientům. Z toho 
je zřejmé, že porotci dávají přednost kvalitě před kvantitou 
a Wüstenrot má tudíž dobré vyhlídky na špičkové umístění 
i v dalších letech. Věřím, že pro to společně uděláme ma-
ximum,“ odpověděl generální ředitel Pavel Vaněk na naši 
otázku „Co bude dál?“. 

Cenu 
převzal člen 
představenstva 
David Chmelař.

patří opět Wüstenrotu 
V loňském roce to bylo druhé velmi významné ocenění, 

které stavební spořitelna Wüstenrot získala již potřetí za 
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V novém čísle magazínu Wüstenrot přijde vhod 
pro iPady vám přinášíme kompletní obsah 
tištěného vydání doplněný řadou interaktivních 
a multimediálních prvků. Samozřejmostí je pře-
hledné řazení článků, výhodou pak možnost mít 
časopis kdekoli s sebou.
Aplikace vás sama upozorní na nabídku 

stažení nového čísla hned po jeho vydání.
Aplikace Wüstenrot přijde vhod je k dispozici 

v AppStore ke stažení zdarma.
Naleznete ji po zadání klíčových slov 

„Wüstenrot přijde vhod“. ••

Magazín 
Wüstenrot 
přijde vhod nyní 
také v iPadu

Titul Stavební spořitelna 
roku patří opět Wüstenrotu 

  Ester Ledecká v Soči 
potvrdila, že je talent

V medailové žni biatlonistů a zlatých kovů Martiny Sáblíkové a Evy Samkové možná 
trochu zanikla vynikající umístění naší snowboardové a lyžařské naděje Ester Ledecké, 
která je sportovní ambasadorkou Wüstenrotu. Jak v paralelním slalomu, tak ve slalomu 
se naše snowboardistka probojovala do čtvrtfi nále, tedy mezi osm nejlepších snow-
boardistek světa. Své 7. místo v obřím slalomu, kde ve čtvrtfi nále prohrála s olympijskou 
vítězkou, komentovala Ester slovy: „Byl to můj první olympijský start a mám hroznou 
radost, že se mi podařilo dostat se do desítky, jak jsem si naplánovala.“

Ve slalomu si pak Ester ještě o jednu příčku polepšila, přestože ji sužovala silná bo-
lest zad a fyzioterapeut profesor Kolář jí radil, že by bylo lépe, kdyby závod nejela. 

Věřme, že Ester zdravotní potíže brzy překoná a ve své úspěšně nastartované 
sportovní kariéře jednoho dne vystoupí i na olympijské stupně vítězů. Ve Wüstenrotu 
jí budeme nejen fandit, ale budeme ji i podporovat.

Wüstenrot cyklotým ujel pro děti 42 153 kilometry

V minulém podzimním čísle jsme 
psali o tom, jak jsme ve Wüsten-
rotu spojili rekreační sportová-
ní s podporou dětí v Dětském 
domově v Letech u Prahy. 
Vyhlásili jsme cyklistickou soutěž, 
které se mohli zúčastnit všichni 
zaměstnanci a spolupracovníci 
Wüstenrotu. Pak už jsme jen sčí-
tali ujeté kilometry. Za každých 

deset tisíc kilometrů jsme podle 
pravidel soutěže mohli koupit 
jedno dětské kolo.  
Naši cyklisté nakonec ujeli 

neuvěřitelných 42 153 kilometrů 
a sen o vlastním kole splnili 
čtyřem dětem. Tím posledním 
byl šestiletý Péťa, který našel 
nové kolo pod vánočním stro-
mečkem. ••
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  Ester Ledecká v Soči
potvrdila, že je talent

V medailové žni biatlonistů a zlatých kovů Martiny Sáblíkové a Evy Samkové možná 
trochu zanikla vynikající umístění naší snowboardové a lyžařské naděje Ester Ledecké, 

Na jarní výlety na vlastním 
kole se těší i Gejza a Anička

Péťa dostal kolo 
k Vánocům
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Aktuality

„Vraťme škole, co nám dala“ 
pro lepší fi nanční gramotnost 

Na začátku loňského roku se ve Wüstenrotu zrodil 
projekt „Vraťme škole, co nám dala“. Jeho prostřed-
nictvím chce Wüstenrot přispět k rozvoji fi nanční gra-
motnosti dětí na 1. stupni základních škol a studentů 
středních škol a odborných učilišť. Znalosti z oblasti 
fi nancí jsou totiž nejen u menších dětí, ale i u studen-
tů středních škol většinou na velmi nízké úrovni. 

Aby si ti nejmenší nemysleli, že se peníze „vy-
dělávají“ v bankomatu a ti náctiletí si uvědomili, 
že všechno něco stojí a vyjít s průměrným platem 
vyžaduje umět počítat, vydávají se naši dobrovolní-
ci na přednášky do škol.  

A už ty první, které se uskutečnily na podzim 
na gymnáziu v Brně a v základních školách na 
Jindřichohradecku a Turnovsku, ukázaly, že děti 
toto téma podávané hravou formou baví a do 
soutěže na konci besedy se hlásí skoro všichni. 
Také studenti umí přednášku fi nančního odborní-
ka náležitě ocenit a o jednotlivých tématech živě 
diskutovat.  

Do projektu se zapojili nejen zaměstnanci 
Wüstenrotu, ale s nadšením také fi nanční poradci 
z  obchodní sítě.

Výtěžek z vánočního večírku pomohl 
Nadačnímu fondu Pink Bubble
V oblasti charity navázala 
fi nanční skupina Wüstenrot 
koncem loňského roku spolu-
práci s Nadačním fondem Pink 
Bubble.  Jeho cílem je podpora 
onkologicky nemocných nácti-
letých a mladých dospělých po 
celé České republice v průběhu 
léčby, v době rekonvalescence 
a při následném návratu do 
života. 
Naším prvním příspěvkem na 

konto této organizace byl výtěžek 
z vánočního večírku. Zaměstnanci 

Wüstenrotu opět projevili velkou 
solidaritu s handicapovanými, 
a tak se na „vstupném“ na 
vánoční večírek vybralo 53 930 
korun. Stejnou částkou přispěl 
také Wüstenrot. Celkových 
107 860 korun se v průběhu 
večera ještě zvýšilo o více než 
10 000 korun utržených z prode-
je lístků do tomboly. 
Ředitelka Nadačního fondu 

Pink Bubble Martina Šmuková 
a manažerka projektů Renáta 
Němcová, které fi nanční dar 

v podobě šeku přebíraly, ne-
skrývaly své překvapení z výše 
darovaného fi nančního příspěvku. 

Komu jsme peníze 
věnovali?
Jak se píše na webových 
stránkách „Růžové bubliny“, je 
dospívání náročné samo o sobě 
a nádorové onemocnění zname-
ná velkou zátěž navíc – pro tělo 
a hlavně pro polekanou duši. 
V Nadačním fondu by byli 

rádi, kdyby nejen malé, ale i ty 

starší a čerstvě dospělé děti 
věděly, že se v těžkém období 
onkologické léčby mají o koho 
opřít a že existuje místo, kam 
se mohou obrátit, pokud hledají 
pomoc nebo podporu.
Pink Bubble jim poskytuje 

příspěvky na zdravotnické, reha-
bilitační a pohybové pomůcky, 
které usnadňují léčbu a život po 
jejím ukončení, na terapeutické 
a relaxační pobyty a podporuje 
je také při studiu v nemocnici 
i v domácí léčbě. ••

Na konto 
Nadačního 
fondu přispěl 
Wüstenrot 
celkem 118 000 
korunami.

Zprvu letargičtí studenti 
brněnského gymnázia se při 
přednášce Davida Chmelaře 
a Bohumila Hlavatého brzy 
probudili k životu.  
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Roman Vojtek: 
K moderním trendům 
v bydlení přistupuji 
s rozumem.

Připravila: Petra Vychodilová
Foto: archiv Romana Vojtka, Markéta Navrátilová, archiv Wüstenrotu

se nám tam krásně, protože 
jsem koupil zelenou louku a na 
ní vybudoval přesně to, po čem 
jsem toužil.

Považujete za výhodu bydlet 
při své časově náročné pro-
fesi za Prahou? Kolik času 
vám zabere dojíždění?
Při běžném stupni dopravy 
jsem za půl hodiny v centru 
a takové cestování mi absolut-
ně nevadí. Nechtěl bych bydlet 
v centru ani zadarmo! Není kde 
parkovat, pod okny křičí dánští 
studenti a hlavně si nedovedu 

edním z hlavních 
témat našeho 
magazínu je 
bydlení, proto se 
vás hned na úvod 
našeho rozhovoru 

zeptám: Jak a kde bydlíte?
Před několika lety jsem dosta-
věl malý dům za Prahou, kde 
jsem vždy chtěl bydlet. Byl 
opravdu malý, ale tehdy jsem 
se nechtěl moc zadlužit, tak 
jsem ho naplánoval tak, abych 
ho za několik let mohl přistavět. 
A to se právě letos stalo. Zrov-
na dnes nám malovali… Bydlí 

ji, než kdybyste to dělali sami 
za trojnásobek času a navíc 
hned třikrát, protože dvakrát to 
zkazíte. (směje se) Ale jinak mě 
to venku fakt baví, starám se 
o rostliny, ovocné keře, trávník 
a hlavně koupací jezírko, které 
bylo mým velkým snem.

Koupací jezírko, to zní hezky 
a výjimečně…
Nevím, jestli je natolik výjimeč-
né, ale vzhledem k tomu, kolik 
času a lásky jsem mu věnoval, 
ho naprosto zbožňuji! Je to 
sice fuška, udržet vodu křišťálo-
vě čistou (nikdy prosím nevěřte, 
když někde čtete: samočisticí 
jezírko), ale ten pocit koupání 
v něm, v té voňavé vodě bez 
chemikálií, je naprosto úžasný. 
Navíc to báječně vypadá. Za 
bazén bych ho nikdy nevyměnil.

Roman Vojtek patří k jedněm z nejvytíženějších českých herců, k tomu také zpívá a moderuje, přesto si 
ochotně našel čas na náš rozhovor, ve kterém prozradil, jak a kde žije, jaký styl bydlení má rád, ale i to, co 
(nebo koho?) by si rád dal do bytu…

J

Romana 
Vojtka jsme 
si pozvali, 
aby moderoval 
vánoční 
večírek 
Wüstenrotu.

Rozhovor
čísla

představit, že bych řekl své 
dceři: „Běž si hrát ven“, tak 
jako tady. Polovinu roku trávíme 
vlastně na zahradě a v klidu 
vesnice, to mi za to dojíždění 
stojí.

Baví vás starat se o dům 
a zahradu? Jaké domácí 
práce připadají na vás? 
O dům se starám, řekl bych, 
v rámci možností. O zahradu 
také a dokonce mě to i baví, 
ale samozřejmě na spoustu 
věcí si zvu specializované firmy. 
Ono vás to kolikrát vyjde levně-
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Rozhovor
čísla Vystudoval muzikálové herectví 

na JAMU, kromě zpěvu, tance 
a herectví je také úspěšným 
podnikatelem

Domem se zah-
radou a jezírkem 
si Roman Vojtek 
splnil svůj sen.
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v této branži není nic jisté a na sto procent, 
takže film byl kvůli financím posunut. Ale scénář 
je moc hezký.

Už jsem se vás ptala na herectví i zpěv, opo-
menout nemůžu ani tanec a vaše vítězství ve 
StarDance. Chodíte si někam zatančit, třeba 
s manželkou na plesy?
S manželkou na plesy moc nechodíme, hlavně 
proto, že je minimálně jednou týdně moderuji 
a připadal bych si tam jako v práci. Se svou 
taneční partnerkou ze StarDance ještě občas 
tancujeme, ale musím říct, že to čím dál víc bolí. 

Prý máte rád motorky a od manželky jste 
k narozeninám dostal skútr. Zima už je pryč, 
už jste ho provětral?
Ještě ne, ale už to nebude dlouho trvat! Strašně 
mě to baví. Především ten pocit zvláštní svobo-
dy, klukovství… A co si budeme vyprávět – na 
pražské zácpy je to úžasná věc.

Na co se v tomto roce kromě vyjížďky na 
skútru těšíte, co pěkného vás čeká?
Jak se říká – když chceš rozesmát Boha, vy-
právěj mu svoje plány, takže já moc neplánuji. 
Ale mám-li odpovědět upřímně, tak se těším na 
každý den, kdy budu s rodinou, se svou malou 
dcerou. Těším se i na dny, kdy budu pracovat, 
protože mám to neuvěřitelné štěstí, že práce je 
mým koníčkem. ••

Se svou kolegyní Monikou Absolonovou 
zpíváte písničku „Dáme si do bytu“. Co vy 
si rád dáváte do bytu? Jaký styl vybavení 
interiéru máte rád?
Mám rád jednoduchost, funkčnost, hezké ma-
teriály a moderní technologii. Žádné kudrlinky, 
nadoblouky, přehnaná zdobení a zlaté mřížky 
v oknech z dob podnikatelského baroka. Byl 
jsem takový funkcionalista tělem i duší, ale jak 
stárnu, začínám objevovat i jiné styly a směry 
a začínám tak trochu „měknout“. Ale myslím si, 
že měknu vkusně. Do bytu bych si rozhodně dal 
Moniku Absolonovou. (směje se)

Sledujete moderní trendy v bydlení? Nechá-
váte se jimi inspirovat?
Jsem pravidelným kupcem časopisů o bydlení 
a k nelibosti mé ženy mám některé na tajných 
místech schovány! Ty nejstarší jsou až z deva-
desátých let! Moderních trendů je strašně moc 
a nejhorší je, že za rok za dva už moderní 
nejsou a vy můžete začít znovu. Takže, inspirovat 
se nechávám, ale k trendům přistupuji s rozu-
mem.

Využíváte také nějaké finanční produkty, jako 
třeba hypotéku, stavební spoření, pojištění…?
Právě jste si odpověděla - ano, všechno toto 
mám. Stavební spoření několikáté za sebou, hy-
potéku také, i když ne nijak vysokou, a pojištěn 
jsem tak, že se mi nemůže nic stát. Protože, 
jak říká můj finanční poradce přes tyto věci pan 
Libra (krásné jméno pro toto povolání, nemyslí-
te?), pojišťujeme se právě proto, aby se nám nic 
nestalo. Navíc díky tomu tak nějak klidněji spím. 
(směje se)

Na vánočním firemním večírku Wüstenrot jste 
byl nejen v roli moderátora, ale také zpěváka 
s vlastní kapelou. Co je to za kapelu?
Kapela je můj splněný sen! Nemáme žádné 
ambice ani vlastní repertoár, jen nadšení a radost 
z toho, že to funguje. Hrajeme totiž jenom hity 
z osmdesátých let a jenom na plesech, firemních 

večírcích, městských slavnostech 
a podobných akcích, kde se 
lidé chtějí hlavně bavit. Máme 
k tomu i apartní oblečky a mu-
sím říct, že mě to děsně baví.

Jakou kapelu z osmdesátek 
jste měl rád, byl jste něčí 
fanda?
Na to je jednoduchá odpověď: 
Depeche Mode. Ve čtrnácti 
jsem je slyšel poprvé a od té 
doby jsem je prakticky nepře-
stal poslouchat. Mám všechna 
jejich alba a snažím se být i na 
každém jejich koncertě u nás. 

Jsme zvyklí vídat vás na 
muzikálových prknech. Jaké 
muzikály teď máte ve svém 
repertoáru?
Právě teď zkoušíme nový, 
původní muzikál Marie Antoi-
netta s Monikou Absolonovou 
v titulní roli. Já hraju jejího 
muže, krále Ludvíka. Premiéru 
máme 9. dubna v pražském 
Divadle Hybernia. Nedávno jsme 
také měli obnovenou premiéru 
hudební komedie „Miluji Tě, ale“ 
v divadle Palace na Václavském 
náměstí. Tuto komedii hraju už 
v pátém divadle, jedenáctým 
rokem, s mnoha kolegy a tako-
vým obloukem se vracíme do 
Prahy a v původním obsazení. 
Takže pokud se chcete smát, až 
budete ze sedaček padat, určitě 
přijďte! Třetím rokem už jezdím 
do Brna hrát představení Sugar.

Vydařený seriál Vyprávěj, 
v němž vás všichni diváci 
přímo milovali, už bohužel 
skončil. Zůstal jste nám 
ještě v Ulici, přesto, co dal-
šího chystáte na „seriálové 
půdě“?
Když my nesmíme ani nazna-
čovat…! (směje se) Ale něco se 
chystá a má v tom prsty autor 
scénáře Vyprávěj Rudolf Merk-
ner, takže to asi bude dobré!

Proslýchá se, že také točíte 
nějaký nový film. Ani k tomu 
nesmíte nic prozradit?
Právě jsem ho měl natáčet, ale 
jsme v České republice, navíc 

„Býval jsem 
funkcionalista 
tělem i duší, ale
jak stárnu, začínám 
objevovat 
i jiné styly 
a směry.“
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„hned“, záchrannou vestou na cestě 
do dluhové pasti.
Rovněž vám může hypoteční banka 

pomoci snížit zatížení rodinného 
rozpočtu nebo vás zachránit před 
finančním kolapsem.
Jak ušetřit na splátkách či získat 

nějaké peníze navíc, vám ukážeme 
na příkladech čtyř klientů. Samozřej-
mě chtějí zůstat v anonymitě, tak 
jsme jim pro účely tohoto článku 

Finanční
rádce

Refinancování, konsolidace úvěrů, to jsou odborné termíny skloňované v poslední době 
snad ve všech pádech. 

P
ro ro ty z nás, kteří si 

v minulosti půjčo-
vali s rozmyslem, je 
refinancování úvěrů 
způsobem, jak si 

snížit splátky a získat z rodinného 
rozpočtu peníze na jiné účely. 
Pro jiné, kteří podlehli svodům 
poměrně snadného přístupu 
k finančním zdrojům a možnosti 
koupit si nejrůznější věci takříkajíc 

 Příklady táhnou 
Nižší splátky i peníze   
   navíc, takový je 
  ProRefin

Hypotéku 
Refin můžete 
mít i za 2,39 % 
ročně.

změnili příjmení na Knapovi, Svobodovi, 
Přecechtělovi a Navrátilovi.

Ušetřit, anebo se 
zachránit?
Manželé Knapovi si před několika lety spl-
nili svůj sen o vlastním domě. Oba dobře 
vydělávali a splácet hypotéku jim nečinilo 
žádné potíže. Svůj dům chtěli mít rychle 
zařízen, takže přibyly dva spotřebitelské 
úvěry a kreditní karta. Vše zvládali uhradit 
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včas až do doby, kdy pan Knap přišel 
o zaměstnání a musel vzít zavděk sice 
zajímavým, ale hůře placeným místem. 
Měsíční rodinný rozpočet se tak rázem 
ztenčil téměř o 5000 korun. Rodinné fi-
nance začínaly být stále více napjaté, aby 
zvládli splácet hypotéku a ostatní úvěry, 
neustále na svém běžném účtu využívali 
kontokorent. Pod tíhou, že další měsíc už 
nevyjdou, se rozhodli vypovědět stavební 
spoření, které si drželi jako železnou rezer-
vu, a vyrovnat alespoň dluh na běžném 
účtu a kreditní kartě. 
Když svoji situaci a problémy vylíčili 

finančnímu poradci Wüstenrotu, bylo pro 
ně prvním překvapením jeho konstatování, 
že vypovídat stavební spoření asi nebude 
třeba. Zbytečně by přišli o státní podporu, 
která za poslední čtyři roky spoření činila 
9000 korun. Dalším příjemným překvapení 
bylo, když jim poradce předložil kalkulaci 
konsolidace jejich úvěrů.

Před 
Původní úvěry u jiných bank 
Hypotéka na bydlení: 
zůstatek 1 500 000 korun, splatnost 20 let,  
úroková sazba, 4,5 % p. a., měsíční splát-
ka 9490 korun. 

Spotřebitelské úvěry: 
zůstatek 500 000 korun, splatnost 10 let, 
úroková sazba 18 % p. a., měsíční splátka 
9009 korun.
Měsíční splátky celkem 18 499 korun. 

Po 
Refinancování – ProRefin
Hypotéka Refin na splacení hypotéky 
na bydlení: 1 500 000 korun, splatnost 
20 let, úroková sazba 2,59 % p. a., nová 
měsíční splátka 8014 korun. 

Hypotéka na cokoliv na splacení spotřebi-
telských úvěrů: 500 000 korun, splatnost 
10 let, úroková sazba 5,59 % p. a., nová 
měsíční splátka 5449 korun, RPSN 5,73 %, 
celková částka splatná klientem 653 880 
korun. 
Celkové měsíční splátky ProRefin 13 463 
korun, měsíční úspora 5036 korun.

Platí při hodnotě zastavené nemovitosti 
minimálně 3 600 000 korun.

Knapovi uvítali, že nemusejí platit žádné 
poplatky za zpracování a poskytnutí úvěrů 
ani měsíční poplatek za jejich správu.

Snížení měsíčních splátek o 5036 korun 
bylo právě to, co potřebovali, aby mohli 
opět finančně volně dýchat a po dvou 
letech si opět dopřát alespoň krátkou 
dovolenou. 

Peníze navíc
Manželé Svobodovi řešili trochu jiný pro-
blém. Jejich rodinný domek, který si na 
hypotéku před několika lety koupili, byl sice 
dostatečně velký, ale jeho dispoziční řešení 
přestávalo odpovídat potřebám rodiny. Když 
se paní Svobodová osamostatnila a začala 
jako účetní a daňová poradkyně pracovat 
doma, jako první vznesla v rodinném kruhu 
požadavek na vlastní pracovnu.  Tak vznikl 
plán na rekonstrukci domu, což ovšem zna-
menalo další hypotéku a další splátky navíc.
Poradce Wüstenrotu je ale snadno 

a rychle přesvědčil, že vyšší hypotéka 
nemusí ještě znamenat vyšší splátky.  
Do refinancování zahrnul nutnost splatit 
původní hypotéku a nový úvěr navýšit  

o 300 000 korun, což byl plánovaný rozpo-
čet na stavební úpravy.

Před
Původní úvěr u jiné banky
Hypotéka na bydlení: 
zůstatek 2 000 000 korun, splatnost  
20 let, úroková sazba 4,5 % p. a., měsíční 
splátka 12 653 korun.

Po
Refinancování - Hypotéka Refin 
2 300 000 korun, splatnost 20 let, 
úroková sazba 2,59 % p. a., měsíční 
splátka 12 289 korun.
 
Platí při hodnotě zastavené nemovitosti 
minimálně 3 300 000 korun.

Vyřízení bylo snadné. Svoji bonitu doložili 
Svobodovi jen čestným prohlášením, že 
jsou schopni úvěr splácet, bance doda-
li také původní odhad nemovitosti.  Za 
zpracování úvěru neplatili žádný poplatek 
a ušetří i tím, že u Wüstenrotu nebudou 
platit žádný poplatek za správu úvěru.

Využijte mimořádné snížení 
úrokových sazeb. Úvěr 
můžete začít čerpat kdykoli 
v průběhu dalších devíti měsíců.
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Finanční
rádce

• bezplatné zajištění stávajících nízkých 
 úrokových sazeb po dobu až devíti 
 měsíců
• poskytnutí úvěrů až do 85 procent 
 hodnoty zastavené nemovitosti
• dokladování platební schopnosti pouze 
 čestným prohlášením
• využití původního odhadu nemovitosti
• jistota garantované sazby i pro další 
 období platnosti úrokové sazby
• bez nutnosti vedení běžného účtu

ProRefi n a jeho 
výhody:

hcete vědět, o kolik byste mohli splácet méně nebo si naopak půjčit na-víc? počítejte si to ve splátkomatu na www.prorefin.cz

Hypotéka opravdu na cokoliv
Přecechtělovi by si přece jen rádi dopřáli 
nové větší auto, do kterého by se při ces-
tě na dovolenou vešlo i veškeré sportovní 
vybavení pro aktivní čtyřčlennou rodinu. 
Splácejí ovšem Hypotéku Wüstenrot na 
byt, mají stavební spoření, a tak se jim 
nedařilo ušetřit i na auto.  
O radu se obrátili na svého poradce 

a řešení bylo velmi jednoduché. S ohle-
dem na výši hypotéky na bydlení a zatíže-
ní nemovitosti tímto úvěrem, mohou využít 
neúčelovou Hypotéku na cokoliv.  Koupě 
auta na tento úvěr je vyjde podstatně lev-
něji, než kdyby si ho pořizovali na běžný 
spotřebitelský úvěr.
Byt Přecechtělových má hodnotu 

2 200 000 korun a z původní hypotéky 
ve výši 1 500 000 korun, kterou si vzali 
před třemi lety, zbývá doplatit 1 336 107 
korun. Poradce Přecechtělovým spočítal, 
že k původní Hypotéce na bydlení mohou 
získat ještě neúčelový úvěr až do výše 
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85 % zástavní hodnoty nemovitosti, tedy 530 000 korun 
a vytěžit tak z hodnoty zastavené nemovitosti maximum.
Banka jim tak poskytla Hypotéku na cokoliv se splatností 

20 let a s roční úrokovou sazbou 5,59 %. Měsíčně budou 
úvěr splácet částkou 3673 korun, celkem zaplatí 881 520 ko-
run. RPSN neboli roční průměrná sazba nákladů činí 5,73 %.
Stejně jako ostatní naši klienti, nebudou ani Přecechtělovi 

platit žádný poplatek za vyřízení a poskytnutí hypotéky a za 
správu úvěru.

Hypotéka na cokoliv jako 
lék na vysoké splátky
V jiné situaci se ocitli naši klienti Navrátilovi. Ti si v posled-
ních letech nabrali několik spotřebitelských úvěrů a k našemu 
poradci se přišli zeptat, zda je možné nějak ušetřit na splát-
kách. Protože Navrátilovi získali již před lety byt do osobního 
vlastnictví, vyřešil poradce refi nancování jejich dluhů snadno 
jedinou neúčelovou Hypotékou na cokoliv.

Před
Spotřebitelské úvěry: zůstatek 800 000 korun
splatnost 15 let, úroková sazba 18 % p. a., měsíční splátky 
celkem 12 883 korun. 

Po
Hypotéka na cokoliv: 800 000 korun 
splatnost 15 let, úroková sazba 5,59 % p. a., RPSN 5,73 %, 
nová měsíční splátka 6575 korun, celkem zaplatí 1 183 489 Kč.

Měsíčně Navrátilovi ušetří na splátkách 6308 korun a svou 
další exotickou dovolenou již budou moci zaplatit ze svého 
a ne si na ni půjčovat. 

S eHypotékou jednodušeji a hlavně rychleji
Wüstenrot hypoteční banka zavádí nový elektronický systém 
zpracování a vyřizování žádostí o hypoteční úvěry, kterými se 
celý proces velmi urychluje. Díky eHypotéce už například není 
třeba posílat do banky všechny podklady k žádosti o úvěr 
v papírové podobě, váš poradce je jednoduše oskenuje 
a vloží do systému. 

Splátkomat
V tomto kalkulátoru na samostatných webových stránkách 
www.prorefi n.cz snadno zjistíte, kolik při refi nancování s Wüs-
tenrotem ušetříte a jakou částku vám naše banka půjčí navíc 
na cokoliv. ••

Při refi nancování nebudete 
platit žádné poplatky za 
zpracování úvěrů ani za jejich 
správu a čerpání nebo 
rezervaci úvěrových zdrojů.            

Stavte s těmi 
nejlepšími!

  www.facebook.com/ceskecihlyheluz

www.heluz.cz

Integrovaná izolace

Přírodní materiál

Jednoduché zdění

Oštěpařka Bára Špotáková si pro svůj dům 
vybrala cihly HELUZ. Vsaďte na kvalitu, 
stejně jako dvojnásobná olympijská vítězka, 
a dopřejte své rodině zdravé a komfortní 
bydlení. 

Cihly HELUZ FAMILY 50 2in1 mají stejné tepelněizolační 
parametry jako polystyrenová izolace tloušťky 36 cm.

Obvodové zdivo z těchto cihel vám zajistí optimální 
mikroklima pro bydlení a minimální náklady na topení.
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Finanční
rádce

Stačí drobná nepozornost a život se vám rázem může obrátit naruby. Podle toho, ko-
lik si lidé v České republice platí na životní pojištění, to ale vypadá, že si to mnozí ani 
neuvědomují. Přitom životní pojištění je to jediné, na co se v případě nešťastné životní 
události můžete opravdu spolehnout.

Po tragické nehodě 
přišla pomoc

Pod deštník 
životního 
pojištění 
ProRodinu se 
schová až šest 
osob.
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která zajišťují komplexní ochranu v případě úrazu, 
nemoci, invalidity druhého či třetího stupně, 
vážných onemocnění, smrti a také zproštění od 
placení pojistného. Za to vše platil Aleš jen 
721 korun měsíčně. 
Při autonehodě utrpěl nejen komplikovanou zlo-

meninu pravé nohy, ale také pohmožděniny pá-
teře a dalších částí těla. Nejhorší následky však 
mělo vnitřní poranění, když se lékařům nepoda-
řilo zachránit jednu ledvinu. Na pojistném plnění 
pojišťovna vyplatila úhrnem 255 800 korun.

Nové životní pojištění ProRodinu
Nově Wüstenrot nabízí také investiční životní 

pojištění Wüstenrot ProRodinu, u kterého lze 
pojistit až šest osob na jednu pojistnou smlouvu. 
Mezi jeho hlavní novinky a výhody patří:

• nová připojištění: 
 • smrti s klesající pojistnou částkou
 • vážných onemocnění s klesající pojistnou 
  částkou
 • invalidity druhého a třetího stupně 
  s výplatou jednorázového plnění
 • invalidity druhého a třetího stupně 
  s výplatou důchodu
 • invalidity třetího stupně s výplatou 
  jednorázového plnění
 • invalidity třetího stupně s výplatou 
  důchodu
 • trvalých následků úrazu s progresivním 
  plněním od 10 % stupně poškození
 • denní dávky při pracovní neschopnosti 
  s výplatou od 42. a 62. dne;
• dvojnásobné plnění při dopravní nehodě: 
 • u připojištění vážných trvalých následků 
  s doživotní úrazovou rentou a
 • připojištění denní dávky při hospitalizaci 
  následkem úrazu;
• zajímavý slevový program:
 • sleva ve výši 5 % nebo 10 % za 
  smlouvy u Wüstenrotu
 • sleva 5 % za výši rizikového pojistného
 • věrnostní prémie (5 % za každých pět let 
  trvání pojistné smlouvy);

P

• 2 nové fondy:
 • WI – garantované portfolio (garantova-
  ný výnos odvozovaný od maximální 
  technické úrokové míry vyhlašované ČNB 
  platné v době uzavření pojistné smlouvy)
 • WI – stabilní portfolio (garantovaný 
  výnos odvozovaný od čtrnáctidenní repo 
  sazby vyhlašované ČNB. Portfolio je 
  primárně určeno k uzamčení výnosů dříve 
  dosažených v jiných fondech);
• možnost nastavení individuální pojistné doby 
pro všechna připojištění a každého pojištěného.

Samozřejmostí pojištění ProRodinu je kromě 
širokého rozsahu připojištění možnost investování 
volných fi nančních prostředků do tuzemských 
i zahraničních fondů. Investované fi nanční pro-
středky lze čerpat i v průběhu trvání smlouvy. 
Všechna životní pojištění řady Pro, která vám 

Wüstenrot nabízí, tedy ProSichr, ProRodinu 
a ProBudoucnost, jsou variabilní a poradce Wüs-
tenrotu vám tak může ušít pojištění přesně na 
míru podle vašich potřeb. ••

Kdo je kdo 
v pojištění
• Pojistitel (pojišťovna) je ten, kdo se zavazuje 
 poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné 
 plnění, nastane-li nahodilá událost v pojist-
 né smlouvě blíže označená. 
• Pojistník je osoba, která s pojistitelem 
 uzavřela pojistnou smlouvu a která je 
 povinna platit pojistné.
• Pojištěný je osoba, na jejíž život, zdraví, 
 majetek  nebo odpovědnost nebo jinou 
 hodnotu pojistného zájmu se pojištění 
 vztahuje.
• Obmyšlený je osoba určená pojistníkem 
 v pojistné smlouvě, které vznikne právo na 
 pojistné plnění v případě smrti pojištěného. 

an Aleš K. byl 
vášnivý lyžař. Když 
se mu narodi-
lo druhé dítě, 
uvědomil si, kolik 

lidí každoročně utrpí na horách 
těžké úrazy a že riziko hrozí 
i jemu.  Jak budou splácet 
hypotéku na nový byt, jak fi -
nančně zvládnout výchovu dvou 
dětí?  Rozhodování bylo krátké, 
stačil jeden telefonát s porad-
cem Wüstenrotu, jedna schůz-
ka, na které si s ním vyjasnil 
své potřeby fi nančního zajištění 
rodiny, aby klidný odcházel se  
životním pojištěním ProSichr 
„v kapse“. 
Neštěstí však na Aleše nečí-

halo na jeho oblíbených sjez-
dovkách v rakouském Schlad-
mingu, ale na dálnici z Prahy 
do Liberce, kde mu do cesty 
vjel nepozorný řidič. Srážce ne-
mohl zabránit a ze zdemolova-
ného vozu ho nakonec museli 
vyprostit hasiči. Několik měsíců 
strávil po nemocnicích, v reha-
bilitačním ústavu a trvalé ná-
sledky si ponese do konce ži-
vota. „Nebýt toho, že jsem měl 
u Wüstenrotu sjednané životní 
pojištění, nevím, co bychom 
při tak dlouhodobém výpadku 
mého příjmu dělali. Z peněz, 
které mi vyplatila pojišťovna, 
jsme zvládli splácet hypotéku 
a uhradit výdaje na domácnost, 
nemuseli jsme obětovat náš 
životní standard a nepřišli jsme 
ani o střechu nad hlavou“, říká 
Aleš a dodává, že je rád, že si 
včas uvědomil, že odpovědnost 
za budoucnost rodiny musí vzít 
sám na sebe a nespoléhat se 
na jiné. „Můj zdravotní stav se 
lepší a věřím, že příští zimu už 
to zkusím i na lyžích, alespoň 
s dětmi na cvičném svahu.“
Rodina Aleše těžkou život-

ní situaci překonala, protože 
poradce Wüstenrotu Alešovi 
k základnímu pojištění ProSichr 
Exklusive vybral připojištění, 

S životním pojištěním Wüstenrot 
máte jistotu, že když do vašeho 
života tragicky zasáhne 
osud, nebudete 
v tom sami. 
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nebo s pomocí známých.   
Reálná hodnota jejich domku 
se tak díky přestavbě a mo-
dernizaci zdvojnásobila. V po-
citu uspokojení nad tím, že se 
vše podařilo podle jejich před-
stav, že se vešli do plánova-
ného rozpočtu a další případné 
opravy budou už záležitostí 
jejich dětí, ale opomněli jednu 
velmi důležitou věc. Pojistit si 
stavbu na novou, tedy vyšší 
hodnotu. 

Finanční
rádce

Známé pořekadlo „Kdo šetří, má za tři“ rozhodně neplatí u pojištění bydlení. Před sjed-
náním pojištění domácnosti a stavby si proto dobře spočítejte, kolik vás co stálo a nakolik 
by vás přišlo, kdybyste si to museli kupovat znovu. 

O
dborně se tomu říká sjednat si po-
jištění na novou hodnotu. Jen v ta-
kovém případě vám pojišťovna při 
pojistné události uhradí celou škodu 
a nebude pojistné plnění snižovat 

podle výše celkové pojistné částky.

Radost z opraveného domova 
vystřídalo zklamání
Manželé Kopřivovi  se nechtěli zadlužit a do 
rekonstrukce svého rodinného domku se pustili, 
až když měli na stavebním spoření našetřeno 
dostatek peněz. Mnohé práce zvládli svépomocí 

Nepodceňujte hodnotu 
svého majetku

Jen pevné 
dveře 
a dobrý 
zámek 
nestačí

Z krásného posezení na 
nové terase stíněné mohutným 
smrkem se tak těšili jen do 
dne, kdy jim prudká vichřice 
doslova smetla horní třetinu 
stromu na střechu domku. „No 
nic,“ řekli si, „střechu a krov 
opravíme, domek máme přece 
pojištěný, takže nám náklady 
uhradí pojišťovna.“ 
Jenže v té je čekala další 

rána. Z celkové výše škody 
vyčíslené na 250 tisíc korun 

Chcete-li 
opravdu ušetřit, 
sjednejte si do 
30. dubna pojištění 
ProDomov 
a budete platit 
až o 30 % méně.



dodatečná
SLEVA 

v SIKO KUCHYNĚ
Dodatečnou slevu 10  % na SIKO KUCHYNĚ lze kombinovat i s našimi dalšími akcemi. 
Slevu lze uplatnit na jakoukoli kuchyňskou sestavu, včetně vestavných spotřebičů, dřezů 
a baterie, kromě zboží označeného jako akční nabídka. Kupon je platný do 30. 6. 2014.

10%

15%
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SLEVA 

na celý nákup
koupelnového vybavení 
v SIKO KOUPELNY

Na produkty označené Siko exclusive v aktuálním koupelnovém katalogu platí sleva 10%. 
Slevu nelze kombinovat s dalšími slevami, akcemi a akční nabídkou.
Kupon je platný do 30. 6. 2014.

www.siko.cz

47x v Čechách a na Slovensku

www.siko-kuchyne.cz
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jim pojišťovna vyplatila jen polovinu, tedy 125 tisíc korun – 
vysvětlení se jim dostalo obratem.
Stejně jako by při úplném zničení domku dostali od po-

jišťovny vlastně jen polovinu jeho reálné hodnoty, snižuje se 
pojistné plnění stejným poměrem i při náhradě částečných 
škod.
Úvěru se tedy nakonec nevyhnuli, ale rychle si ho vyřídili 

u stavební spořitelny.
Podobný osud postihl i pana Táborského¹. Také na jeho 

střeše se podepsala vichřice a krupobití. Tento náš klient měl 
ale štěstí. Protože opravu svého domku fi nancoval hypo-
tečním úvěrem, poradce mu vysvětlil, proč musí mít stavbu 
pojištěnu na novou cenu. Jemu tak pojišťovna uhradila škodu 
v plné výši.
Abyste si nemuseli dělat starosti, zda máte svoji stavbu 

dostatečně pojištěnou, můžete si sjednat automatickou inde-
xaci pojistné částky.

Pojištění domácnosti
Nezapomeňte si správně pojistit také domácnost. Nejste si 
jisti, na co přesně se toto pojištění vztahuje? Tak si před-
stavte, že byste mohli vzít domek nebo byt do ruky, obrátit 
ho vzhůru nohama a pořádně s ním zatřást. Vše, co se 
z něj vysype, jsou věci movité, které budete mít pojištěny 
v rámci pojištění domácnosti.
Tento typ pojištění kryje jak škody vzniklé živelními událost-

mi, tak také riziko krádeže, vloupání a vnitřního vandalismu. 
Rovněž zde je na místě upozornění, že hodnota zařízení 

a vybavení se během let zvyšuje už jen tím, jak se třeba 
rozrůstá rodina. Z jedné televize jsou náhle dvě, přibývají 
notebooky, tablety, sportovní vybavení ale i cennosti. ••

jim pojišťovna vyplatila jen polovinu, tedy 125 tisíc korun – 
vysvětlení se jim dostalo obratem.
Stejně jako by při úplném zničení domku dostali od po-

jišťovny vlastně jen polovinu jeho reálné hodnoty, snižuje se 
pojistné plnění stejným poměrem i při náhradě částečných 
škod.
Úvěru se tedy nakonec nevyhnuli, ale rychle si ho vyřídili 

u stavební spořitelny.
Podobný osud postihl i pana Táborského¹. Také na jeho 

střeše se podepsala vichřice a krupobití. Tento náš klient měl 
ale štěstí. Protože opravu svého domku fi nancoval hypo-
tečním úvěrem, poradce mu vysvětlil, proč musí mít stavbu 
pojištěnu na novou cenu. Jemu tak pojišťovna uhradila škodu 

Abyste si nemuseli dělat starosti, zda máte svoji stavbu 
dostatečně pojištěnou, můžete si sjednat automatickou inde-

o lze připojistit?

U pojištění stavby:
• zvýšení limitu plnění pro U pojištění stavby:
 zvýšení limitu plnění pro U pojištění stavby:

 odcizení stavebních součástí, zvýšení limitu plnění pro 

 odcizení stavebních součástí, zvýšení limitu plnění pro 

• pojištění povodní a záplav, odcizení stavebních součástí,

 pojištění povodní a záplav, odcizení stavebních součástí,

• pojištění odpovědnosti z držby  pojištění povodní a záplav,

 pojištění odpovědnosti z držby  pojištění povodní a záplav,

 nemovitosti. pojištění odpovědnosti z držby 

 nemovitosti. pojištění odpovědnosti z držby 

U pojištění domácnosti:

• aráž v jiném místě pojištění U pojištění domácnosti:

 aráž v jiném místě pojištění U pojištění domácnosti:

 stavba , aráž v jiném místě pojištění 

 stavba , aráž v jiném místě pojištění 

• věci uložené v aráži v jiném  stavba ,
 věci uložené v aráži v jiném  stavba ,

 místě pojištění, věci uložené v aráži v jiném 

 místě pojištění, věci uložené v aráži v jiném 

• rozbití skla průvanem,  místě pojištění,
 rozbití skla průvanem,  místě pojištění,

 nešikovností člena rodiny,  rozbití skla průvanem, 

 nešikovností člena rodiny,  rozbití skla průvanem, 

 myslně neznámým pachatelem   nešikovností člena rodiny, 

 myslně neznámým pachatelem   nešikovností člena rodiny, 

• vztahuje se na skleněné tabule  myslně neznámým pachatelem  

 vztahuje se na skleněné tabule  myslně neznámým pachatelem  

 okna, dveřní výplně, zrcadla   vztahuje se na skleněné tabule 

 okna, dveřní výplně, zrcadla   vztahuje se na skleněné tabule 

 včetně sklokeramické varné  okna, dveřní výplně, zrcadla  

 včetně sklokeramické varné  okna, dveřní výplně, zrcadla  

 desky,
• povodně, záplavy, desky,
 povodně, záplavy, desky,

• zvýšení limitu stavebních  povodně, záplavy,

 zvýšení limitu stavebních  povodně, záplavy,

 součástí v domácnosti. zvýšení limitu stavebních 

 součástí v domácnosti. zvýšení limitu stavebních 

• pojištění odpovědnosti za škody 

 a jmy způsobené v občanském  pojištění odpovědnosti za škody 

 a jmy způsobené v občanském  pojištění odpovědnosti za škody 

 životě
 a jmy způsobené v občanském 

 životě
 a jmy způsobené v občanském 

Nepodceňujte hodnotu 
svého majetku
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Pozn.: Jména klientů jsou změněna.
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   Jednoduše 
a příjemně bydlet  

Autor projektu: Ing. arch. Luděk Podlipný
Připravila: Vladimíra Storchová

Foto: Jaroslav Hejzlar

manželce, shodli se, že naplňuje jejich představy 
o novém bydlení. Dům měl být zděný, třípodlaž-
ní, s jedním suterénem pro garáž, k bytům patří 
i sklep. 

Rychlé rozhodnutí
Domluvit se s developerem na koupi bytové jed-
notky bylo relativně jednoduché. „Výhodou bylo, 

rchitektonická 
kancelář, v níž 
pracoval manžel, 
získala zadání na 
projekt viladomu 

se sedmi byty, oploceným po-
zemkem a společnou zahradou. 
Když pak doma ukázal návrh 

že jsme se rozhodli rychle, už 
ve fázi návrhu stavby, a tak 
jsem si mohl sám navrhnout 
byt na míru,“ uvádí majitel, 
který přizpůsobil celkovou pod-
lahovou plochu finančním mož-
nostem rodiny a vytvořil bydlení 
pro čtyřčlennou rodinu. Lokalitu 

Financování 
bytu

Asi tak by se dala zformulovat představa o novém bydlení mladých manželů, 
jejichž rodina se rozrůstala. 

Hlavní obytná místnost 
se zelenými akcenty 
působí velmi vzdušně

A
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Asi tak by se dala zformulovat představa o novém bydlení mladých manželů, 
jejichž rodina se rozrůstala. 

Obyvatelé zvolili 
jasnozřivě do ložnice 
tapetu ještě před jejím 
návratem na výsluní

Refi nancování 
hypotéky

Spočítejte si svou 
hypotéku na: 
www.wustenrot.cz

oba partneři znali, líbilo se jim 
také umístění stavby do klidné 
ulice mezi stávající zástavbu 
rodinnými domy. Matku dvou 
malých dětí lákala navíc před-
stava, že miminko bude moci 
spát venku, a o něco starší 
sourozenec v klidu a bezpečí 
pobíhat po uzavřené zahradě, 
kde si s nimi může sednout 
a nemusí se bát spustit z nich 
na okamžik oči. 

Jak se zařídit
Také tady panovala mezi man-
želi shoda. Přáli si mít některé 

Zaoblení 
skříně, kterou 
si majitel navrhl, 
změkčuje 
strohost 
chodby.

Kombinace bílé a dřeva 
působí vždy harmonicky

Dejme tomu, že si manželé na koupi bytu vzali 
hypotéku na 3 300 000 Kč s dobou splatnosti 
20 let, s úrokovou sazbou 4,5 % p. a. a měsíčně tak 
spláceli 20 877 Kč.  Za pět let mají splaceno 
570 900 Kč a po uplynutí fi xace uvažují o refi nan-
cování zůstatku úvěru ve výši 2 729 100 Kč.
Hypotéku Refi n jsme pro ně zkalkulovali takto:

a) s dodržením celkové doby splatnosti 20 let
doba platnosti: 15 let, úroková sazba 2,39 % p. a. */
měsíční splátka: 18 056 Kč
měsíční úspora: 2821 Kč, tj. ročně: 33 852 Kč

b) prodloužením splatnosti o pět let
doba platnosti: 20 let, úroková sazba 2,39 % p. a. 
měsíční splátka: 14 316 Kč 
měsíční úspora: 6561 Kč, tj. ročně: 78 732 Kč

*/ EXTRA sazba pro bonitní klienty



20 wüstenrot přijde vhod

výrazné designové kousky, ne-
trvali ale na žádném nesmysl-
ném přepychu, představovali si 
jednoduchý byt, v němž bude 
dominovat kombinace dubu 
a bílé barvy. Aby vše přesně 
zapadlo do interiéru i jejich 
potřeb, navrhl manžel sám 
kuchyni, jídelní stůl, vestavěnou 
skříň pro předsíň i koupelnový 
nábytek a nechali u truhláře vše 
vyrobit. Bílá barva se promítla 
do kuchyňských i koupelnových 
skříněk stejně jako do krásně 
zaoblené předsíňové skříně, 
dubové jsou podlahy a dveře. 
Malým luxusem bylo zakoupe-

ní židlí k jídelnímu stolu u Vitry, 
navrhl je Charles Eames už 
v roce 1950 a patří k ikonám 
designu. Do dětských poko-
jů pořídili praktické vybavení 
z prodejny Ikea. 
Určitě nelze v tomto bytě 

přehlédnout světla. „Chtěli jsme 
dobrou světelnou pohodu, na 
to dbal manžel,“ říká spo-
lumajitelka, „ale zase jsme 
nechtěli interiér nějak zatěžkat,“ 
dodala. Pečlivý výběr svítidel 
u Artemide se vyplatil, stejně 
jako drobné designové detaily 
v podobě nástěnných hodin 

Financování 
bytu

na terase, kde snídají i ve-
čeří a jak se děti vyřádí na 
zahradě. Zatím se všechno, 
co od nového bydlení rodina 
očekávala, velice uspokojivě 
naplňuje. ••

atp. „Aby nebylo všechno fádní,“ dodává paní 
domu, „zvolili jsme jako doplňkovou barvu vese-
lou zelenou a trochu žluté, působí to – aspoň na 
nás – svěže, jarně.“ 
Jarní se zdá být i nálada v bytě. Všichni 

nadšeně vyprávějí, jak je v létě příjemné sezení 

Všechny materiály, které 
zvolili majitelé jako dopl-
ňující, harmonizují základ. 
Šedá dlažba v koupelně 
v kombinaci s bílou sanitou 
je vždycky elegantní, dřevo 
zvyšuje luxusní dojem.

Při této koncepci bytu nikomu 
nescházejí koberce, záclony a závěsy. 
Barevná kombinace navozuje teplý 
dojem i bez nich.

Svítidla výrazně ovlivňují 
celkový dojem

Koupelna

Koupelně 
vždy sluší 
prostor.

???

Poukázka na výjimeèné slevy 
od nejvìtšího èeského výrobce stavebních materiálù.

Uvedené slevy lze uplatnit u obchodních partnerù spoleènosti KM BETA a.s.
Pro bližší informace kontaktujte spoleènost KM BETA na dotazy@kmbeta.cz nebo volejte 775 327 901.

Slevu na stavební materiál lze uplatnit do 1. 6. 2014.

www.kmbeta.cz
 800 150 200

TAŠKA ZÁKLADNÍ 
KMB BETA 
PROVEDENÍ 
ELEGANT 

SUCHÉ 
MALTOVÉ SMÌSI 
KMB PROFIMIX 

-40% -37%

voucher195x120.indd   1 28.2.2014   14:44:26
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Při této koncepci bytu nikomu 
nescházejí koberce, záclony a závěsy. 
Barevná kombinace navozuje teplý 
dojem i bez nich.
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 celém bytě je znát, že jej navrhoval poučený pro esionál. Na jedno-duchou základní kon-cepci jsou navěšeny drobné detaily, které vytvářejí osobitou a nezaměnitelnou atmos éru, ve které se určitě dobře bydlí a žije.
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Finanční
rádce

Povinné ručení je zkrácený lidový název pro pojištění odpovědnosti za škody a újmy 
způsobené provozem motorového vozidla. Z jeho oficiálního názvu vyplývá, že toto pojištění 
chrání vás jako řidiče/vlastníka vozidla, abyste nemuseli hradit škody, újmy na zdraví 
a další nemajetkové újmy, které zaviníte dopravní nehodou.  

N
a druhou stranu to 
však znamená, že 
škody vzniklé při zavi-
něné dopravní nehodě 
na vašem vozidle 

pojišťovna z povinného ručení 
neuhradí.  Pro takový účel 
musíte mít sjednáno havarijní 
pojištění.

Připojištění i na 
škody na vašem autě
Přestože možná patříte k převa-
žující většině českých motoristů, 
kteří zastávají názor, že havarijní 
pojištění jsou peníze vyhozené 
oknem, své vlastní auto můžete 
mít pojištěno na některá rizika 
i s povinným ručením. Ptáte se 
jak? Díky připojištěním.
Snad vůbec prvním připojiš-

těním, které pojišťovny k povin-
nému ručení nabídly, je pojištění 
skel.  Někdy viníka rozbitého 
předního skla – řidiče před vámi 
jedoucího náklaďáku vezoucího 
štěrk – sice určit můžeme, ale 
jak ho dohonit a dokázat mu 
vinu? 
Jsou tu ale i další poměrně 

časté příčiny poškození vozidla, 
jako kroupy nebo přívalový 
déšť či povodeň.  Také nejen 
na lesních úsecích okresních 
silnic vám do cesty může 
neočekávaně vběhnout nějaké 
zvíře.
Proto vám Wüstenrot k po-

vinnému ručení nabízí i pojištění 
rizika živelních událostí a střetu 
se zvířetem za paušální roční 
částku 700 korun.

   Povinné ručení 
   s pojištěním i pro vaše auto

U povinného ručení sjednaného na další (až tři) 
auta v rodině vám Wüstenrot poskytne multislevu 
ve výši bonusu přiznaného u prvního pojištěného 
vozu. Nezáleží na tom, zda je vůz registrován na 
vás, vašeho manžela či manželku nebo druha či 
družku.

Bonbonek pro bezstarostnou jízdu
Netvrďte, že se vám na cestách nikdy nic nestalo, 
že jste si nikdy nezabouchli klíče nebo že vám 
nedošel benzin.  Prostě někdy pochybíme. Když 
si sjednáte rozšíření asistenční služby, odpadnou 
vám i podobné starosti. Technik asistenční služby 
Europ Assistence u vás bude do 45 minut, a to 
jak ve dne, tak v noci.

Výpověď kdykoli bez udání 
důvodů a bez poplatků
Jedině nově sjednané povinné ručení ProAuto lze 
kdykoli ukončit bez udání důvodů a bez jakýchkoli 
poplatků. Věříme, že s ním budete jistě spokoje-
ni. A pokud ne, umožníme vám přejít jinam bez 
komplikací. •• 

Máte-li obavy, že by vám 
vaše auto mohl někdo ukrást, 
lze k povinnému ručení sjednat 
i připojištění rizika odcizení vo-
zidla, které vás bude ročně stát 
jen 700 korun.
Velmi obvyklým připojištěním 

je také úrazové pojištění pro 
spolucestující osoby. V rám-
ci pojištění ProAuto nabízí 
Wüstenrot toto pojištění na 
celkovou částku jeden milion 
korun.

Využijte bonusy a slevy
Pokud nezaviníte žádnou neho-
du a nezpůsobíte škodu, přizná 
vám Wüstenrot u povinného 
ručení ProAuto již po dvou 
letech třicetiprocentní bonus, 
na maximální bonus ve výši 
60 procent dosáhnete po  
120 měsících.
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   Povinné ručení 
   s pojištěním i pro vaše auto

Pojištění pro váš obchod, 
kavárnu, dílnu i kancelář
Stejná rizika, která ohrožují váš dům a domácnost, musíte brát v úvahu i při své podnikatelské činnosti. 
Podnikání však s sebou vedle podnikatelského rizika přináší i řadu jiných rizik, kterým nelze zabránit. 
Proti jejich následkům se můžete fi nančně zajistit jedině vhodným pojištěním. 

rávě takovým je Wüstenrot ProByz-
nys, variabilní pojištění určené ma-
lým, drobným a středním podnikate-
lům. Odborníci ve Wüstenrotu vzali 
při jeho tvorbě v roce 2008 v úvahu 

všechny možné okolnosti vzniku škod a vytvořili 
komplexní pojištění, které vám poskytuje širokou 
pojistnou ochranu. 
Na letošní rok jsme pro vás připravili novin-

ku – pojištění zaměřené na specifi cké skupiny 
podnikatelů. Dnes vám tedy můžeme představit 
čtyřlístek balíčků Wüstenrot ProByznys Mini, 
nazvaných vždy podle konkrétní skupiny. 
Balíček ProGastro je určen majitelům či pro-

vozovatelům stravovacích a ubytovacích zařízení 
jako jsou kavárny, restaurace, pekařství, penziony 
a podobně. 
Podnikatelům v oblasti administrativní a kan-

celářské činnosti je určen produkt ProOffi ce. Do 
balíčku je zabaleno pojistné krytí vhodné napří-
klad pro realitní kanceláře, informační kanceláře, 
směnárny, ale také malé ordinace veterinářů či 
lékařů. 

Balíček nazvaný ProServis 
oslovuje podnikatele provozující 
služby a obdobné činnosti ve 
vlastní nebo pronajaté provo-
zovně. Jsou to například kadeř-
nictví, kosmetika, masáže, čistír-
ny, opravny motorových vozidel, 
jízdních kol, elektroservisy či 
opravny hudebních nástrojů.
Čtvrtý balíček, ProMarket, je 

určen všem malým a drobným 
podnikatelům s maloobchodním 
prodejem. Ze širokého spektra 
prodejců jmenujme namátkou 
prodejny potravin, kosmetiky, 
hudebních nástrojů, chovatel-
ských potřeb (včetně živých 
zvířat), květin, zdravotnických 
potřeb, železářství, textilu nebo 
obuvi. 
Výhodou uvedených balíčků je 

jednoduchost a zejména výběr 
pojištění podle příslušných pro-

P
fesí. Základní pojištění jako jsou živly, odcizení 
nebo provozní odpovědnost zahrnují všechny 
balíčky. 
Zatímco balíček ProOffi ce obsahuje mimo jiné 

speciální pojištění pro kancelářskou elektroniku, 
balíček ProGastro nabízí rozšířené krytí odpověd-
nosti za újmu způsobenou rozšířením salmo-
nelózy. Z balíčku ProServis si mnohý podnikající 
ve službách vybere odpovědnost za škodu na 
věcech převzatých ke zpracování, nebo přímo 
rozšíření odpovědnosti zaměřené na autoservisy 
a pneuservisy. ••

S pojištěním 
ProByznys 
a ProByznys Mini 
se můžete 
v klidu věnovat 
svému podnikání. 

Poraďte se 

s našimi 
odborníky

Začínáte-li pod-

nikat nebo máte 

pochybnosti 

o tom, zda máte 

vše správně po-

jištěno, obra te 

se na poradce 

stenrotu. 
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Wüstenrot
on-line

Odpověď na hádanku naleznete v článku.

Je to vaše, bylo to 
plné a nyní je to prázdné. 
  Co to je?

Z

Vloupání do bytů, chat a rodinných 
domků v číslech
Dle statistik Policie České republiky se zloději v roce 2013 vloupali do 4446 bytů a 6671 
rodinných domků, což je o 207 bytů a neuvěřitelných 1192 rodinných domků více než 
v roce 2012. Nárůst počtu vyloupených rodinných domků je tak s hodnotou 21,8 procenta 
nejvyšší za posledních pět let. Podle stejných statistik tak škoda spáchaná vloupáním do 
11 117 domácností činí 581 918 000 Kč. 

On-line kalkulace 
za několik 

vteřin. Sjednání 
do deseti minut.

Získejte slevu 
až 30 procent, 

akce platí do
30. dubna 2014!

Statistiky pak dále poukazují na to, že počet vloupání do domácností je každý rok 
o 15 procent vyšší v období dovolených než před dovolenými.

ima a její chmurné 
počasí, jež svojí 
slabou nadílkou bí-
lých vloček potěšila 
jen málokterého mi-

lovníka zimních sportů, se blíží 
ke svému konci. Zubaté slunce 
se pomalu probíjí šedivými obla-
ky polštářových tvarů a mlžné 
záclony poodkrývají skutečnou 
barvu rostlin a stromů. Zimní 
kabáty, jež dosud tížily naše 
upracovaná a bolavá záda, 
odkládáme na ramínka a uklá-
dáme do skříní. Měníme je za 
lehčí bundy a utěšujeme se, 
že když jsme si zimu neužili, 
vynahradíme si to v létě.
Mnoho z nás se proto po ne-

dostatečném zimním odpočinku 
probírá nabídkami cestovních 
kanceláří a agentur. Jejich slevy 
na letní pobyty u moří a oceá-
nů nás lákají již nyní. Profesio-
nálně vyfocené netknuté pláže, 
až kýčovitě žluté slunce a ro-
zevřené slunečníky nám evokují 
vůni slané vody. Nejspíše je to 
zbytek mořské vody v nose po 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

4 477
případů

5 068
případů

4 634
případů

4 826
případů

4 975
případů

4 790
případů

4 717
případů

5 118
případů

5 374
případů

4 311
případů

4 846
případů

5 257
případů

4 239
případů

4 634
případů

5 479
případů

4 446
případů

4 841
případů

6 671
případů

Počty vloupání do domácností 2008 – 2013

Krádeže vloupáním 
do bytů

Krádeže vloupáním 
do chat

Krádeže vloupáním 
do rodinných domků
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Odpověď na hádanku naleznete v článku.

rýmě z minulého týdne, který 
obrazy z katalogů, webových 
stránek a naše představy 
o letních plážových procházkách 
dělá věrohodnějšími.
Plánovat v březnu letní do-

volenou není vůbec neobvyklé. 
Již nyní po nás naši nadřízení 
v práci, ale i partneři doma, 
chtějí vědět, kdy si vybere-
me dovolenou, kterou jsme 
si nestihli vyčerpat v minulém 
roce. Je proto logické, že se 

Je to vaše, bylo to 
plné a nyní je to prázdné. 
  Co to je?

nemůžeme dočkat letní idylky, odevzdání se 
napospas vlnám u pláže, ve kterých nebudeme 
myslet na návrat domů. Nezvyklé však je, že 
často opomíjíme hrozby. Nebezpečí číhající jak 
na samotné dovolené, tak doma po návratu. To, 
že cestovní pojištění ProCesty levně zajistí bez-
pečí a ochranu celé naší rodiny, ať už jsme si 
vybrali jakoukoliv zahraniční destinaci, již víme. 
Ale i návrat domů nám může připravit nepří-
jemné překvapení v podobě poškozených dveří, 
zničeného bezpečnostního zámku, prázdných 
míst po odcizené elektronice, chybějící hotovosti 
a šperků, které byly ukryté v nyní již poškozené 

skříni. Takový scénář mnoho z nás ani nena-
padne. 
Zloději se spokojí i s málem. Stovka či dvě 

jsou pro ně v dnešní době postačující kořistí. 
Názor „nemají mi co ukrást“ proto není zcela na 
místě. Vždy si totiž mohou odnést takové věci, 
které dokážou zhodnotit. Nejúrodnější sezonu 
mají lupiči v létě. V období, kdy ráno běháme 
po pláži, dopoledne nanášíme krém na opalo-
vání, v poledne si pochutnáváme na místních 
specialitách a darech moře, odpoledne trávíme 
s nohama v písku a večer s oblíbeným drinkem 
u bazénu, mají nezvaní návštěvníci volné ruce 
a dostatek času, aby si vybrali z našeho majetku 
přesně to, co se jim zrovna hodí.
Recept na bezpečnou letní dovolenou se zdá 

být jasný. Pojištění domácnosti a stavby Wüsten- 
rot ProDomov zařídí, aby i nadále platilo rčení 
všude dobře, doma nejlíp. Spolehlivě ochrá-
ní vaše nejmilejší místo na zemi a v případě 
nepříjemností je jeho pojistné plnění vypláceno 
zpravidla v nových cenách. To vše hlavně proto, 
abyste nemuseli odcizené věci hledat po okolních 
bazarech a zastavárnách, nýbrž si je mohli koupit 
znovu a nové.

Nikdy dříve to nebylo 
jednodušší ani výhodnější
Pojistné si můžete za pouhých několik vteřin 
vypočítat na adrese www.wustenrot24.cz/ 
sjednat-online/prodomov a až se přesvědčíte, že 
svůj domov budete mít dobře pojištěn za několik 
desítek korun měsíčně, můžete plynule přejít 
z kalkulace na on-line sjednání. Pokud byste 
však ocenili názor specialisty, který vám poradí 
s výpočtem pojistných částek a vytvoří pojištění 
šité na míru vaší domácnosti, zavolejte z pohodlí 
vlastního domova na bezplatnou telefonní linku 
800 22 55 55 nebo navštivte některého z našich 
finančních poradců. 
Dalším důvodem, proč byste měli pojištění 

domácnosti a stavby nejen na letní období řešit 
již nyní, je naše jarní akce. Do 30. dubna 2014 
poskytujeme slevu až 30 procent k pojištění do-
mácnosti a stavby ProDomov. Tuto výhodu jsme 
připravili právě pro vás, aby pojištění od nás ani 
zdaleka nezatížilo vaši kapsu a nijak neomezilo 
výběr vaší dovolené.
Věříme, že si letní dovolenou užijete a opále-

ní se vrátíte do svého hnízda, kterému nebude 
chybět jediné stéblo. A když přece jen ano, 
postaráme se, abyste měli dostatek prostředků 
na jeho znovupořízení. ••

???

Krádeže vloupáním 
do rodinných domků
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„Ustanovení obchodních podmínek, které druhá 
strana nemohla rozumně očekávat, je neúčinné, 
nepřijala-li je tato strana výslovně; ….“.
Zmíněný § 1753  vysloveně zakazuje, aby 

smlouva obsahovala taková ujednání, která zá-
jemce o pojištění nečeká, nebo neví, co si pod 
nimi má představit.
Jde o nástroj, který chrání zájemce o pojiš-

tění, protože pojišťovna musí předložit soupis 
těchto neočekávaných ujednání. Zájemce 
se s jejich zněním seznámí a potvrdí svým 
podpisem, že je četl, rozumí jim a souhlasí 
s nimi.
Jako příklad vybíráme několik těchto ustano-

vení, která Wüstenrot považuje pro klienta za 
neočekávaná a na která zájemce upozorňuje 
zvlášť:
•  pravidla a podmínky pro výplatu pojistného 
 plnění, přeplatků pojistného a pro jiné výplaty 
 spojené s pojištěním,
•  limity pojistných částek a věkové hranice,
•  okamžik uzavření pojistné smlouvy,
•  začátek pojistné ochrany,
•  omezení územní platnosti u vybraných druhů 
 připojištění aj.

Pojistný zájem
Co je to pojistný zájem?
Termín „pojistný zájem“ není novinkou 
nového občanského zákoníku, ale od 
1. 1. 2014 se jeho význam zásad-

ně mění. Pojistný zájem musí totiž existovat 
objektivně. Již nestačí, že zájemce o pojištění 
(pojistník) prohlásí, že má na uzavření některého 
z produktů pojistný zájem, tento pojistný zájem 
musí objektivně existovat. Pojištění nesmí být 
zneužito jako nástroj sloužící spekulaci.
Jako příklad můžeme uvést situaci, kdy má 

pojištěný sjednáno připojištění denní dávky při 
pracovní neschopnosti. Během trvání tohoto 
připojištění ukončí pracovní poměr a stane se 
osobou evidovanou na úřadu práce. V tom-
to okamžiku končí pojistný zájem připojištění 

denní dávky při pracovní 
neschopnosti. Zánikem pojist-
ného zájmu zaniká i toto při-
pojištění, resp. pojištěný má 
povinnost tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu oznámit 
pojišťovně.

Dědění smlouvy 
o stavebním 
spoření

Platí pro dědictví 
smlouvy o staveb-
ním spoření stejná 
pravidla jako před 

platností nového občanské-
ho zákoníku?
Ne, nový občanský zákoník 
zásadním způsobem mění pra-
vidla týkající se dědění smlouvy 
o stavebním spoření, resp. 
nemění jej přímo občanský 
zákoník, ale doprovodný zákon 
č. 303/2013 Sb.
Od 1. 1. 2014 smlouva 

o stavebním spoření smrtí 
majitele zaniká a zůstatek na 
smlouvě se stává součástí 
dědického řízení. Znamená to 
tedy, že nadále nelze pokra-
čovat ve spoření (smlouva 
musí být ukončena), a to ani 
v případě pozůstalého manžela 
nebo manželky, případně dědi-
ce, kterého určí dědické řízení.
V tomto případě není rozho-

dující datum účinnosti smlouvy 
(uzavření), ale datum úmrtí 
majitele smlouvy o stavebním 
spoření. Pokud majitel smlouvy 
o stavebním spoření zemřel po 
1. 1. 2014, platí pro dědění 
smlouvy již nová pravidla.

Poradna

  Co se mění a nemění s novým občanským zákoníkem

 Poradna
Od 1. 1. 2014 platí tzv. nový 
občanský zákoník, přesněji 
zákon č. 89/2012 Sb. Tato 
právní norma ovlivňuje mno-
ho oblastí našeho běžného 
života, bankovní a pojistné 
produkty a služby nevyjímaje.
Zákon je však v platnosti příliš 
krátkou dobu na to, abychom 
byli schopni s jistotou odpově-
dět na všechny otázky našich 
klientů, které se týkají oblastí 
ovlivněných novým občanským 
zákoníkem. 
Na vybrané otázky, které jsou 

uveřejněny v této poradně, od-
povídáme v souladu s tím, jak 
právní oddělení Wüstenrotu nyní 
vykládá příslušná ustanovení 
nového občanského zákoníku. 
V budoucnu ale tento právní 
názor mohou ovlivnit rozsudky 
soudů nebo dalších institucí. 
V některých oblastech proto 
nelze do budoucna vyloučit 
změny a úpravy postupů uplat-
ňovaných společnostmi finanční 
skupiny Wüstenrot.

Neočekávaná 
ustanovení 
v pojistné smlouvě

Slyšel jsem, že při 
uzavření pojistné 
smlouvy musím od 
nového roku pode-

psat samostatně souhlas 
s přijetím neočekávaných 
ustanovení. Co tato neoče-
kávaná ustanovení zname-
nají?
Ustanovení § 1753 nového 
občanského zákona uvádí: 
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Výše státní 
podpory a účelové 
použití státního 
příspěvku 
stavebního spoření

Došlo ke změně 
výše státního pří-
spěvku stavebního 
spoření?

Bude nutné dokládat po-
užití státního příspěvku na 
stavební účely, jak se o tom 
hovořilo v průběhu roku 
2013?
Nové právní normy platné od 
1. 1. 2014 nijak neovlivnily 
oblast státní podpory stavebního 
spoření. Výše státního příspěvku 
zůstává i nadále ve výši deset 
procent z ročně uspořené částky, 
max. však 2000 korun z vkladu 
20 000 korun. Příspěvek je ome-
zen na jedno rodné číslo.
Rovněž nebyla nijak ovlivněna 

oblast sledování a prokazo-
vání účelového použití státní 
podpory stavebního spoření. 
Po uplynutí zákonné lhůty šesti 
let lze prostředky naspořené 
na smlouvě stavebního spoření 
včetně příspěvků státní podpory 
použít na cokoli.

Vedlejší ujednání 
v kupní smlouvě

Mám zájem prodat 
svoji nemovitost. 
Využil jsem institut 
vedlejšího ujednání 

v kupní smlouvě podle nové-
ho občanského zákoníku, kte-
rý umožňuje vyhradit si tzv. 
právo lepšího kupce, tzn., že 
mohu u nemovité věci využít 
výhodnější nabídku do jed-
noho roku od uzavření kupní 
smlouvy. Zájemci o koupi 
nemovitosti, kteří chtěli kupní 
cenu financovat z účelových 
úvěrů na koupi nemovitosti, 
však u svých finančních ústa-
vů neuspěli. Opravdu nelze 
financovat koupi nemovitosti, 
je-li v kupní smlouvě uvedeno 
právo výhrady lepšího kupce?

Wüstenrot - stavební spořitelna a Wüstenrot hypoteční banka 
(dále jen „WSS/WHB“) neumožňují poskytnutí úvěru ke smlouvě 
o stavebním spoření a účelového hypotečního úvěru na financo-
vání koupě nemovitosti, pokud je v kupní smlouvě toto vedlejší 
ujednání.
 Z hlediska poskytovatele úvěru se jedná o rizikovou záležitost, 

neboť výše zmíněné vedlejší ujednání umožňuje prodávajícímu ve 
lhůtě jednoho roku odstoupit od kupní smlouvy a využít výhod-
nější nabídku jiného zájemce. V případě, že tato situace nastane, 
účel úvěru nebude naplněn a prostředky úvěru musejí být vráceny 
zpět na úvěrový účet WSS/WHB.
Mezi další vedlejší ujednání, která podle nového občanského 

zákoníku mohou být uvedena v kupní smlouvě, patří:
•  výhrada práva zpětné koupě,
•  výhrada zpětného prodeje,
•  ujednání o koupi na zkoušku.
Při posuzování možnosti poskytnutí účelového úvěru na koupi 

nemovitosti je ze strany WSS/WHB kontrolována kupní smlou-
va. Je-li v kupní smlouvě uvedeno některé z výše uvedených 

vedlejších ujednání, účelový 
úvěr na koupi nemovitosti nelze 
poskytnout. 

Uzavření a ukonče-
ní smlouvy 
o stavebním spoře-
ní nezletilých 
účastníků 

Ráda bych zvýši-
la cílovou částku 
stavebního spoření, 
které jsem uzavřela 

pro svého desetiletého syna. 
Budu k tomu potřebovat sou-
hlas opatrovnického soudu?
Podle § 898 nového občan-
ského zákoníku potřebují rodiče 
k právnímu jednání, které se 
týká existujícího i budoucího 
jmění dítěte nebo jednotlivé 
součásti tohoto jmění, souhlas 
soudu, ledaže se jedná o běžné 
záležitosti, nebo o záležitosti 
sice výjimečné, ale týkající se 
zanedbatelné majetkové hodnoty.
Uzavření a změny smlouvy 

o stavebním spoření nezletilého 
účastníka je podle novelizo-
vaného § 5 odst. 13 zákona 
o stavebním spoření považo-
váno za běžnou záležitost při 
správě jmění dítěte. Zde se 
tedy nic nemění. Pro platnost 
smlouvy a změny smlouvy, jako 
je například uvedené zvýšení cí-
lové částky, je dostačující ově-
řený podpis jednoho z rodičů.
Změna však nastává při 

ukončení smlouvy o stavebním 
spoření nezletilého a výplatě 
peněžních prostředků. 
K tomuto úkonu vyžaduje 

stavební spořitelna Wüstenrot 
obecně souhlas opatrovnického 
soudu. Při ukončení smlouvy 
a výplatě úspor do 300 000 
korun však posuzuje případy 
individuálně a umožňuje vyplatit 
úspory i na základě úředně ově-
řených podpisů obou rodičů (zá-
konných zástupců) a předložení 
kopie rodného listu nezletilého. 
Podrobnější informace vám po-
skytnou poradci Wüstenrotu. ••



zajistit také členy domácnosti, a to jak v běžném 
životě, tak i na dovolené, kdy se riziko úrazu 
zvyšuje. Dalším dílkem do stavebnice spokojené-
ho života je tvorba fi nanční rezervy do budouc-
na. Nově vám také umíme pojistit rizika spojená 
s vaší podnikatelskou činností, ať již provozujete 
obchod, podnikáte v oblasti gastronomie, služeb, 
nebo vlastníte autoservis či pneuservis. 
Jako náš klient můžete využívat jak v osobním, 

tak profesním životě kompletní portfolio produktů 
společností Wüstenrot. 
Právě díky inspiraci v inovativním myšlení 

T. Bati máme pro klienty jako jediná kancelář 
ve Zlíně otevřeno v pondělí a ve středu 
od 9 do 18 hodin a v ostatní pracovní dny 

edním z impulzů pro 
vznik oblastního centra 
právě zde, bylo mimo 
jiné přestěhování hlav-
ního sídla České pošty. 

Rovněž to nám umožňuje více 
přiblížit nabídku Wüstenrotu 
všem klientům.
Prostory nového oblastního 

centra mají výhodu ve velmi 
dobré dopravní dostupnosti. 
Přímo před kanceláří se totiž 
nachází zastávka MHD a klienti, 
kteří k nám dorazí vlastním 
automobilem, mají možnost par-
kovat jak přímo před budovou, 
tak i vedle budovy na vyhraze-
ném parkovišti. 
Klienti, kteří navštíví naši kan-

celář, mohou nasát podnikatel-
ského ducha Tomáše Bati, který 
celý areál vytvořil a díky němuž 
je z každého zákoutí stále cítit 
jeho nadčasové myšlení. Za 
úspěšnost města Zlína a oby-
vatel v něm žijících můžeme 
děkovat právě T. Baťovi. Věřím, 
že naše nové oblastní cent-
rum a celý náš tým fi nančních 
poradců, přinese spokojenost 
klientům využívajícím všech slu-
žeb, které tato kancelář nabízí. 

Komplexní fi nanční 
poradenství
Součástí našich poradenských 
služeb je komplexní fi nan- 
ční poradenství. Pod jednou 
střechou společnosti Wüstenrot 
jsme klientovi schopni fi nanco-
vat bydlení (formou hypotečního 
či překlenovacího úvěru) a takto 
získané bydlení také zajistit 
na všechna možná i nemožná 
rizika. Pokud rodina své vy-
sněné bydlení získá, je potřeba 

Wüstenrot

 Ve stopách Tomáše Bati

J
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od 9 do 17 hodin. Jako službu 
navíc nabízíme přizpůsobení 
pracovní doby potřebám klien-
tům i mimo běžnou pracovní 
dobu. 

Vše pro vaši spokojenost
Hlavním cílem je zvyšování 
životní úrovně našich klientů 
a přizpůsobení se jejich potře-
bám. V tomto duchu se nese 
atmosféra kanceláře a věříme, 
že klienti, kteří nás navštíví, 
budou se službami naší kance-
láře spokojeni a rádi se k nám 
budou vracet.
Můj tip – přijďte si k nám vy-

řídit hypotéku, uvidíte, jak je to 
dnes díky eHypotéce – novému 
elektronickému systému zpraco-
vání – jednoduché a rychlé. ••
Ing. Tomáš Jadrníček 
se svým týmem

Nové moderní poradenské místo pro klienty ze Zlína a širokého okolí bylo otevřeno
v nově vznikajícím centru města v areálu bývalé společnosti Baťa v tzv. budově č. 32. 
Na slavnostní otevření, které proběhlo v říjnu loňského roku, jsme pozvali jak klienty 
naší společnosti, tak širokou veřejnost.

rozhodnutí
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 Ve stopách Tomáše Bati

V oblastních 
centrech Vám 
poskytneme 
komplexní fi nanční 
služby.

Otevření dalšího 
nového oblastního 
centra v Brně
V regionu Jižní Morava jsme v metropoli 
Brno otevřeli začátkem ledna další nové ob-
lastní centrum. V pořadí již třetí. Naleznete 
ho v ulici Jugoslávská č. 15, v místě křižo-
vatky, která spojuje brněnské čtvrti Černá 
Pole, Lesná, Husovice, Zábrdovice a centrum. 
Výhodou nového oblastního centra je široká 
škála možností využití MHD při cestě k nám, 
a to tramvajovými linkami č. 3, 5, 9 a 11 do 
zastávky Jugoslávská. 

Nové prostory poskytují našim klientům 
při poskytování služeb skutečný komfort. 
Zajistíme vám komplexní řešení rodinných 
fi nančních potřeb sestavených přímo na 
míru odborným poradcem, a to v celé široké 
škále produktů Wüstenrotu.

Kromě stále populárního stavebního 
spoření, které je velmi atraktivní, si zde 
můžete vyřídit také hypoteční úvěr, úvěr ze 
stavebního spoření nebo pojistit svůj dům 
nebo byt.

Vlastníkům automobilů nabízíme velice 
zajímavé sazby zákonného a havarijního 
pojištění.

Náš nový produkt – investiční životní po-
jištění ProRodinu  s široku škálou sedmnácti 
volitelných připojištění – dokáže fi nančně 
zabezpečit celou rodinu.

Stále více klientů k nám přichází pro radu 
jak optimálně hospodařit se svými fi nanč-
ními prostředky. Naši vyškolení poradci 
jim zpracovávají analýzu rodinných fi nancí, 
jejímž výsledkem je v mnoha případech 
významná úspora výdajů.

Otevřeno máme v pondělí, úterý a ve čtvr-
tek 9–12, 13–17 hodin, ve středu 9–12, 13–18 
hodin a v pátek 9–12, 13–15 hodin. V novém 
oblastním centru se na vás těší oblastní 
vedoucí František Slavíček s kolektivem 
poradců.

V městě Brně jsme vám tak k dispozici již 
na sedmi místech. Ve všech našich centrech 
a poradenských kancelářích vám právě teď 
rádi poradíme, jak výhodně refi nancovat 
hypotéku a spotřebitelské úvěry, abyste 
svůj rodinný rozpočet nezatěžovali zbytečně 
vysokými splátkami a nemuseli neustále 
myslet jen na to, jak vyjdete s penězi.
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pel Meriva vytváří 
nová měřítka v ob-
lasti kvality a spo-
kojnosti zákazníků. 
Aktuální výroční 

zpráva německých zkušeben 
TÜV Report 2014 vyhodnotila 

Auto-moto

modely značek Mazda, Toyota, Porsche, BMW 
nebo Audi a dosáhl nejlepšího výsledku ze všech 
kontrolovaných osobních automobilů v Německu. 
Merivu vysoce hodnotí i její majitelé – v průzku-

mu spokojnosti zákazníků institutu J. D. Power  
se Meriva umístila na prvním místě a celou  
konkurenci zanechala daleko za sebou. Tento  

výsledky technických kontrol 
bezmála osmi milionů osobních 
automobilů ve stáří dva až tři 
roky a konstatovala, že Opel 
Meriva je automobilem s abso-
lutně nejmenším výskytem po-
ruch. Malý van Opel tak porazil 

O

Nový Opel Meriva:  
 Mistr flexibility 
Opel Meriva, kompaktní MPV proslavené především svými originálními protisměrně 
se otevírajícími dveřmi, je skvělým tipem především pro mladé rodiny, starší páry 
i aktivní osobnosti se spoustou koníčků a zájmů. V nové generační podobě je nyní Meriva 
ještě lákavější!

Systém 
protisměrných 
dveří FlexDoors 
se širokým úhlem 
otevření
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výsledek je zvlášť cenný, protože institut pro 
výzkum trhu J. D. Power hodnotí spokojnost 
zákazníků, kteří používají své vozy v průměru 
dva roky, což koresponduje s praktickými zku-
šenostmi zákazníků.

Výkonné, tiché a hospodárné
Nový Opel Meriva vyjíždí s celou škálou motorů 

spalujících benzin, naftu nebo zkapalněný ropný 
plyn LPG. Všechny agregáty plní přísnou emisní 
normu Euro 6, která vstoupí v platnost až v září 
2015.
Nejvýznamnějším agregátem z nabídky je 

turbodiesel 1.6 CDTI nové generace. První verze 
o výkonu 136 k spotřebuje jen 4,4 l nafty na 
100 kilometrů. Další verze motoru 1.6 CDTI o vý-
konu 110 k si řekne jenom o 3,8 l nafty na 
100 kilometrů.
Zájemci o benzinové motory mohou volit jednu 

ze tří verzí čtyřválce o objemu 1,4 l: 100 k, 120 k 

a 140 k. Oba zážehové motory 
1.4 Turbo (výkony 120 k 
a 140 k) lze za příplatek 
kombinovat i se šestistupňovou 
automatickou převodovkou, což 
je velmi žádaná kombinace. 
Zajímavou nabídkou je určitě 
i verze na LPG, která vyniká až 
o 50 procent nižšími náklady 
na jeden kilometr. 

Systém IntelliLink 
nové generace
Opel Meriva vyjíždí s novým 
infotainmentem IntelliLink, který 
optimálně integruje smartfon 
řidiče do vozu. Systém je vy-
bavený Bluetooth modulem pro 
hands-free telefonování a audio 
streaming a má také USB vstup 

pro externí média. IntelliLink pro nový Opel Meriva 
je vybavený CD mechanikou a na přání může být 
doplněn tunerem digitálního rozhlasového vysílání 
DAB+. Do systémů IntelliLink Navi 650 a Navi 
950 je integrována funkce navigace. Cíl lze zadat 
buď pomocí tradičních tlačítek, nebo pomocí 
hlasového ovládání jediným povelem.

Flexibilita a ergonomie klíčem úspěchu
Opel Meriva je prvním a stále jediným automobilem 
na trhu, který získal od asociace lékařů a ergono-
mů AGR certifi kát za svoji celkovou ergonomickou 
koncepci. Tento certifi kát Meriva získala za čtyři 
zásadní inovace: Zvlášť fl exibilní zadní sedadla 
FlexSpace, systém protisměrných dveří FlexDoors 
se širokým úhlem otevření, ergonomická přední 
sedadla se všestranným nastavováním a jedineč-
ný integrovaný nosič jízdních kol ukrytý v zadním 
nárazníku, kde je kdykoliv připravený k použití. Díky 
všem těmto prvkům zůstává Meriva i nadále lídrem 
v oblasti fl exibility a ergonomie.
Aktivní bezpečnost Merivy umocňují natáčecí 

halogenové světlomety AFL, které automaticky 
přizpůsobují rozdělení světla podle provozních 
podmínek a rychlosti jízdy. Standardní pasivní 
bezpečnostní systémy zahrnují soustavu šesti 
airbagů a systém PRS (Pedal Release System), 
který při intenzivním čelním nárazu odpojí brzdový 
a spojkový pedál od karoserie, aby se snížilo 
riziko poranění nohou řidiče. ••

Pan David (38) si pro svou rodinu vybral vůz 
Opel Meriva Enjoy 1.6 CDTI o výkonu 81kW/110k 
Start/Stop s naftovým motorem a šestistupňo-
vou manuální převodovkou, za který zaplatil 
384 900 korun.

Jako zkušený řidič si hned na místě sjednal 
komplexní Opel Pojištění. Při uzavírání smlouvy 
byl mile překvapen, když zjistil, že u havarijního 
pojištění si kvůli výhodnější sazbě pojistného 
nemusí sjednávat spoluúčast, pokud si svůj vůz 
nechá opravit u autorizovaného certifi kovaného 
servisu Opel. Uvítal i další výhodu tohoto pojiš-
tění – zdarma úrazové pojištění spolucestujících 
osob na částku jeden milion korun.

Celkem ho pojištění vozidla přijde ročně na 
10 353 Kč.

Komplexní Opel 
Pojištění s nulovou 
spoluúčastí v ceně

Nový Opel 
Meriva je 
místem, kde 
se setkává 
prostor 
a fl exibilita.
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Byt pro čtyři   
  generace 

Připravila: Vladimíra Storchová
Foto: Jaroslav Hejzlar

kouzelná, úžasná…V devadesátých letech jsme 
byt převzali, a užíval ho syn po dobu studií.“ 
Když přišli s partnerkou oznámit, že už byt 
nechtějí, rozhodnutí bylo rychlé: „Nechali jsme 
jim náš, a stěhovali se do ´babiččina´,“ uzavírá 
kruh Hana.
S přispěním dělníků, kteří právě rekonstruo- 

vali celý dům, zbourali zmíněnou příčku. 

padesátých letech tu mladí man-
želé pomocí příčky vytvořili kuchyň 
a pokojíček, po nich byt užívala 
babička. Později za ní chodil vnuk 
i se svou nastávající: „Měla jsem 

to tam ráda od začátku,“ vzpomíná paní Hana 
a dodává: „Byt měl příjemnou atmosféru a také 
krásnou polohu v centru města, a babička byla 

Projekt na úpravy nachystal 
ateliér Vítka Másla, součástí 
rekonstrukce domu bylo i vy-
budování koupelny, proto byl 
rovnou navržen snížený strop, 
aby se nad ni vešlo patro na 
spaní.  
„Ke koupelně jsme přišli laci-

no, na výrobu dřevěného patra 
nám poradili truhláře, který byl 
vynikající, ale poměrně drahý. 
Byt sice není náš, je nájemní, 
ale riskli jsme to, chtěli jsme 
všechno pěkné,“ vysvětluje 
Hana. Zaplatili i menší kovářské 
práce, odkryli a zbrousili par-
kety, truhlář udělal několik polic 
a také šatnu, do které se vešla 
chladnička. „Nechtěli jsme, aby 
nám vrčela v místnosti, kde 
spíme, velmi se to osvědčilo,“ 
dodává Hana. 
A jak se v upraveném by-

tečku s okny nad prosklenou 
pasáží žije?  „Má pro nás velmi 
příjemné proporce,“ zní odpo-
věď, „vysoké stropy dělají moc, 
máme rádi kombinaci starých 
dubových parket a nábytku po 
babičce s bílou barvou a jed-
noduchými materiály, které jsme 
zvolili.“ Manželům vyhovuje, 
že do práce i do kina dojdou 
pohodlně pěšky, ale nejvíc si 
pochvalují večery pod lampou, 
když se kolem stolu usadí 
s přáteli či s dětmi. ••

Rekonstrukce 
bytu

V

Přestože je byt v podstatě 
jedna prostornější místnost, 
najdete v něm vše, co potřebujete
k pohodlnému životu. 

Kontrast v bytě
Pracovní stůl po babičce 
spolu s dalšími solitérními 
kousky starého nábytku 
tvoří příjemný kontrast ke 
schodišti a bílému nábytku 
z IKEA.
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Byt pro čtyři   
  generace Paní Hana mohla celou rekonstrukci bytu, která ve 

své době přišla na 150 000 korun, zaplatit jen díky 
stavebnímu spoření.  S manželem měli naspořeno 
něco přes 100 000 korun a zbylých 50 000 fi nan-
covali z úvěru ze stavebního spoření. Hypotéku by 
na tak malou částku nedostali, i kdyby měli byt 
vlastnictví a mohli jím bance ručit, a spotřebitelský 
úvěr by je vyšel mnohem dráž.
Bydlíte-li v nájemním bytě, je i pro vás stavební 
spoření nejlepším způsobem, jak fi nancovat jeho 
modernizaci.

Financování 
rekonstrukce

Spočítejte si svou 
hypotéku na:
www.wustenrot.cz

Tady u stolu pod 
lampou a s křesílky 

po babičce se manželé 
scházejí s rodinou 

i přáteli

Zábradlí vyrobil kovář, 
ke spaní v patře 

se vešla i šikovná police 
dělaná na míru

Tento byt má dlou-

hodobě pronajatý 

rodina manžela, byl 

dříve zřejm
ě součástí 

honosného velkého 

bytu. Máme ho rádi, 

světlo ve v
ysoké bílé 

místnosti dělá divy, od 

rána do odpoledne je 

tu slunce a na centrum 

neuvěřitelný klid. kna 

totiž vedou na pohled-

nou střechu pasáže, 

kde v noci svítí ob
louk 

betonových tvárnic.

Schody k ložnici, dveře do 
předsíně s koupelnou a pod 
patrem kuchyňka
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Připravila: Vladimíra Storchová
Foto: archiv autorky

ódní velké plochy 
skel je nutno 
odstínit, proto je 
důležitý zvolený 
okenní systém. 

Okna s trojskly a tepelnou 
izolací vám ušetří za topení 
a žaluzie jsou nutným doplň-
kem, aby zabránily především 
přehřívání domu. Optimální jsou 
žaluzie na elektrický pohon se 
systémem poloautomatického 
stínění. V teplých dnech se 
i bez vaší přítomnosti auto-
maticky spustí, aby se interiér 
zbytečně neohříval. Venkovní 
žaluzie však udělají svoji práci 
i na starších oknech, dokážou 
totiž zadržet až 85 procent 
slunečních paprsků. 
Ke klasice samozřejmě patří 

dřevěné žaluzie, můžete mít 
i bambusové, ale nejpoužívaněj-
ší jsou dnes hliníkové a oblibu 

Design, 
trendy

Žaluzie dnes patří k nejoblíbenějším stínicím prvkům, u novostaveb 
je dobré řešit prosklení včetně žaluzií už v projektu.

M    Jak si 
 udělat stín

Kombinace 
svislých lamel 

a rolety

Římská roleta, umocněná 
stejně řasenou záclonou
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získávají i textilní. Výhodou hli-
níkových žaluzií je jednoduchost 
a cenová dostupnost, jsou 
použitelné do všech typů oken, 
jednoduše se ovládají pomocí 
řetízku nebo otočného táhla 
u žaluzií umístěných mezi skla. 
Obecně je u žaluzií velmi 

široká nabídka, vybírat lze 
z řady profilů lamel a z boha-
té barevné škály. Volit můžete 
také mezi lamelami umístěný-
mi vertikálně či horizontálně. 
Horizontální jsou vzhledově víc 
„technické“, vertikální půso-
bí elegantně a jsou určitou 
náhražkou splývavého závěsu. 
Pak je tu ještě plisé, skládaná 
látková žaluzie, kde můžete 
volit různé stupně propustnosti 
světla i způsob ovládání. Jed-
nomu se však nevyhnete: Také 
žaluzie musíte čistit, takže iluze, 
že se odstraněním záclon a zá-

Jiný stín: Millenium – plátno, sloužící jako střecha, 
z patentované tkaniny Corradi Eclissi s vnitřní podpůrnou 
vrstvou v hliníkové konstrukci kotvené do zdi. 

Kuchyni sluší 
roleta. Presto

věsů zbavíte prachu a úklidu, 
je falešná.  
Ne vždy ale žaluzie potře-

bujeme, stejně dobře poslouží 
pro zastínění roleta či textilní 
závěsy, které už také umějí 
udělat téměř stoprocentní tmu 
a pohlcovat teplo. Interiér velmi 
povznášejí římské rolety či 
japonské posuvné stěny… ••

Široké svislé, čili 
vertikální lamely

Nemůžete-li mít 
žaluzie ven-
kovní a byt je 
v létě přehřátý, 
zkuste ro-
lety s povrchem, 
který dokáže 
pohlcovat teplo 
i světlo.
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Volný 
čas

pořádně roztočit. Nabízíme vám přehled těch nejzajímavějších 
bruslařských tras. 

Špičková Jezerní stezka
Naprostou tuzemskou špičkou je Jezerní stezka na Lipně. Bruslaři 
si budou na jejím výborném povrchu doslova pomlaskávat, navíc 
i další parametry stojí za to – trasa je dostatečně dlouhá, měří 
okolo dvanácti kilometrů a nabídne solidní zázemí v podobě půj-
čoven bruslí, bruslařské školy a především občerstvení. Třešničkou 
na dortu je pak úžasný výhled na hladinu Lipna a umělé osvětlení 
části trasy umožňující večerní bruslení.
Jezerní stezka je navíc poměrně rozmanitá a neustále se roz-

růstá. Krásná je například část u Přední Výtoně, která vede lesem 
a kroutí se mezi stromy po břehu Vltavy. Nejde o nezáživnou 

In-line brusle frčí. 
Kde si nejlépe 
zajezdíte

Než se vydáte s dětmi na in-line brusle, nezapo-
mínejte na bezpečnost. Určitě se vyplatí 
přilba a chrániče. Vždyť pád při rychlosti okolo 
30 kilometrů v hodině může mít podobné násled-
ky jako skok z 1,5 metru na beton. Riziko pádu je 
na bruslích o poznání větší než třeba na kole, na 
něž už si cyklisté zvykli brát přilbu. 

Pokud máte přilbu na kolo, můžete ji použít i při 
výletech na in-linech. Pokud helmu pro sebe ani 
dítě nemáte, vyrazte na nákupy. Rozhodně ale 
přilbu nekupujte naslepo, například jako dárek 
k narozeninám. Je velmi důležité, aby na hlavě 
správně seděla, jen tak může dobře chránit. 

Klíčové je, aby měla přilba atest, dále by neměla 
nikde tlačit, měla by být odvětrávaná a mít jedno-
duché zapínání s možností nastavení pásku podle 
potřeby. Výhodou jsou i refl exní prvky, například 
nálepka na zadní části přilby. 

Chraňte si nejen hlavu, ale i další části těla. 
In-line bruslaři často používají chrániče ru-
kou, resp. dlaní, loktů a kolen. Stojí několik set 
korun a rozhodně se vyplatí. Zejména ochrana 
rukou je nutná, protože pády na bruslích tlumí 
nejčastěji právě ruce. Rovněž se vyplatí chránit 
kolena, vyhnete se tak nepříjemným odřeninám, 
zhmožděninám či dokonce zlomeninám. Stejně 
jako v případě přilby platí, že vám musejí chrániče 
sedět, jinak vás příliš neochrání. 

Hlavně bezpečně!

L
edové sevření zimy nebylo letos 
tak pevné jako v minulých letech, 
a mnoho lidí proto oprášilo in-line
brusle už v průběhu nezvykle 
teplých zimních měsíců. S prvními 

jarními dny pak přibudou na stezkách po celé 
České republice tisíce dalších bruslařů. In-line 
bruslení je v tuzemsku v módě, především díky 
rostoucímu počtu stezek, na nichž lze kolečka 

In-line brusle frčí.
Kde si nejlépe 
zajezdíte
Kde si nejlépe 
zajezdíte
Kde si nejlépe 
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Připravil: Marek Dawid
Foto: archiv

In-line brusle frčí. 
Kde si nejlépe 
zajezdíte

in-linovou dálnici, ale o pestrou jízdu se zatáč-
kami, malými stoupáními i krátkými sjezdy, které 
příjemně koření bruslařský zážitek. 
Můžete si navíc udělat pauzu na Lipenské 

přehradě, nahlédnout při prohlídce do jejích útrob 
a zjistit, jak tato vodní elektrárna funguje. Je 
to majestátní zařízení, do rozměrné podzemní 
hlavní haly, kam se sestupuje 210 metrů dlouhou 
šikmou chodbou, by se údajně vměstnala i hlavní 
loď pražského Chrámu sv. Víta. 

Vydejte se do Drážďan
Další skvostnou trasu najdou in-line bruslaři na 
Labské stezce, díky níž se dá na bruslích dojet 

Základní pojištění na jeden den: 52 korun
Může se však stát, že se na bruslích s někým srazíte 
a zraníte ho. Proto doporučujeme připlatit si 20 ko-
run, abyste měli pojištěnou i odpovědnost. Náhrada 
újmy na zdraví se může vyšplhat do desetitisíců, 
takže by se vám těch ušetřených dvacet korun 
mohlo hodně prodražit.

Cestovní pojištění 
na výlet do 
Drážďan pro 
rodinu se dvěma 
nezletilými dětmi 

až do Drážďan. Je nutné ale 
pamatovat na to, že v hlavní 
sezoně během letních měsíců 
bývá na této stezce hodně plno. 
Především její německá část 
Elberadweg je jednou z vůbec 
nejnavštěvovanějších stezek 
v Evropě a patří do páteřní sítě 
tras na starém kontinentu. 
Labská stezka nabízí spoustu 

nádherných výhledů, především 
v Českém Švýcarsku, což je 
malebná oblast plná pískovco-
vých útvarů s často pitoreskními 
názvy. 
Chcete-li se vydat do Drážďan, 

můžete začít už v Děčíně, ale 
povrch stezky není až do Dol-
ního Žlebu nic moc. Nejlepší je 
odstartovat cestu až v němec-
kém Königsteinu, díky čemuž se 
vyhnete nutnosti použít přívoz 
i kočičím hlavám v příhraničním 
Bad Schandau. 
Po cestě do Drážďan najdete 

mnoho možností, jak se rozptý-
lit. Například v muzeu s minia-
turami vláčků nebo při posezení 
na obří pivní zahrádce v Ober-
vogelgesangu. Před Drážďanami 
můžete navštívit zámek Pillnitz, 
v samotných Drážďanech je 
pak lákadel bezpočet – třeba 
Hofkirche, Zwinger, Semperova 
opera či Frauenkirche. Zajíma-
vý je též komplex Technické 
univerzity nebo výhled z restau-
race Luisenhof. 
Pokud budete mít chuť a čas, 

můžete vyrazit i do nedalekého 
Radebeulu, kde je muzeum 
Karla Maye, proslaveného legen-
dárními příběhy o apačském 

náčelníkovi Vinnetouovi a jeho pokrevním bratrovi 
Old Shatterhandovi. Zejména kluci (malí i velcí) si 
tu přijdou na své. 
Při cestě do Německa ale rozhodně nezapo-

meňte na cestovní pojištění. Na bruslích se přece 
jen může stát cokoli a chcete-li být naprosto 
v klidu, můžete zvolit některý z balíčků Wüsten-
rot, díky nimž pokryjete všechna možná rizika. 

Další krásné trasy
Skvělé jsou i podmínky na Moravě. Nabízí se 
cyklostezka Bečva začínající u pramenů Vsetínské 
Bečvy a vedoucí až k jejímu soutoku s řekou 
Moravou. Jde o tzv. cyklodálnici, která má hladký 
asfaltový povrch. Po cestě přitom můžete dle 
libosti odbočovat k různým pamětihodnostem či 
poznávat přírodní krásy a valašské či hanácké 
kulinářské speciality. V okolí stezky najdete řadu 
zámků, hradů i nejrůznějších muzeí. 
Neméně dobré podmínky pro in-line bruslení 

najdete i na stezce podél slavného Baťova kanálu. 
Jde o nenáročnou trasu po rovině, která příliš ne-
znaví ani méně zdatné bruslaře. Navíc lze po cestě 
sundat brusle a vydat se na plavbu po kanálu, což 
ocení nejen děti. Kromě toho si můžete odskočit 
na hrad Buchlov, poznat kroměřížský zámek a jeho 
nádherné zahrady, projít si skanzen ve Strážnici či 
zaskočit na Velehrad. Možností je opět spousta. 
Okolo Prahy patří k nejpopulárnějším stezkám 

ta mezi Nymburkem a Poděbrady. Trasa, jíž 
velkou porci romantiky dodává kulisa řeky Labe, 
spojuje devět kilometrů vzdálená městečka. Je to 
hezký výlet, který si můžete zpestřit návštěvou 
obou měst – především Poděbrady s příjemnou 
a trochu ospalou lázeňskou kolonádou vás poho-
dově naladí. ••

Zabruslit si můžete nejen na 
stezkách, ale už i v ulicích. 
Pravidelné jízdy, často večerní, 
pořádá mnoho českých měst.
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Pro děti

Pojďte si hrát!
Nora 
Placha 
5 let
Tábor

Šárka 
Dvořáčková
11 let
Boskovice

Najdi 
10 rozdílů

Tomáš 
Valošek
10 let
Frýdek-Místek

Milé děti,děkujeme vám za ob-rázky, které jste nám do redakce poslaly. Námětem minulé vý-tvarné soutěže byl rodinný výlet autem. Ze zaslaných obrázků jsme vybrali nejzají-mavější, jejichž autoři od nás získávají dárky z Království hraček Bambule. A které ob-rázky nás nejvíce zau-jaly? Pojďte se s námi podívat.
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Pojďte si hrát! Soutěžte 
s námi!
Připravili jsme pro všechny 
děti, které rády kreslí, novou 
soutěž. Zapojte svou fantazii 
a nakreslete nám, jak by měl 
vypadat váš dům. Obrázky 
posílejte do redakce, autory 
těch nejzajímavějších ocení-
me. Nezapomeňte na zadní 
stranu obrázku uvést jméno, 
příjmení, adresu a věk. Obálku 
označte heslem, které najdete 
po vyluštění křížovky.

Obrázky posílejte na adresu 
redakce:
Corporate Publishing, s. r. o.
Hornoměcholupská 565
109 00 Praha 10
Na vaše obrázky se moc 
těšíme.*

Uzávěrka soutěže je 30. 4. 2014.
Pořadatelem soutěže je 
Corporate Publishing, s. r. o.
Ceny do soutěže věnovala 
Bambule – prodejna 
s největším výběrem hraček 
na našem trhu.
www.bambule.cz

Bambule – Království 
hraček představuje

Gloe - svíticí medvídek
Heboučký plyšový medvídek 
se po stisknutí bříška krásně 
rozsvítí. Hezky se ti s ním bude 
usínat i probouzet.

ROXX ruční odpalovač
Vystřel je, vyměňuj je, získej 
je všechny! Děti mohou 
samy vytvářet nekonečné 
množství vlastních triků, kte-
ré mohou nacvičit a ohromit 
jimi kamarády. Součástí 
každého balení jsou navíc 
TRIXX karty s návody pro 
nácvik základních triků.

Gelarti Activiti studio 
S kreativní sadou je výroba 
samolepek velice jedno-
duchá. Sada obsahuje 
šablonky a speciální Gelarti 
barvy. Až uschnou, nalep 
je na zeď, sklo a další 
věci.

Křížovka

5

1

2

4

5

6

3

* Obrázky zaslané do soutěže 
zpět nezasíláme. 
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Zelená linka 800 22 55 55 
Na této lince vám operátoři poskytnou 
informace týkající se jak vašich již uzav- 
řených smluv, tak i obecných informací 
o všech bankovních i pojistných produktech 
z nabídky Wüstenrotu. Přes tuto linku si 
můžete sjednat také životní pojištění, po-
jištění vozidel, cestovní pojištění a pojištění 
bydlení. Mimo provozní dobu Zelené linky 
vám slouží záznamník, na kterém může-
te zanechat vzkaz, a my vám nejpozději 
následující pracovní den zavoláme zpět. 
V případě, že si přejete zjistit sami konkrét-
ní informace o stavu svých produktů, které 
máte sjednány u stavební spořitelny, máte 
tuto možnost po zadání identifi kačních úda-
jů (číslo smlouvy a PIN) 24 hodin denně 
sedm dní v týdnu.

E-mail: kontakt@wuestenrot.cz
Pro získání informací můžete využít i elek-
tronickou cestu. Upozorňujeme však, že 
e-mailem lze zodpovídat pouze obecné 
dotazy, nikoli konkrétní informace o vašich 
produktech.

www.wustenrot.cz 
Na webových stránkách najdete všechny 
nejdůležitější informace o Wüstenrotu a jeho 
nabídce. 

Sjednání on-line 
V této sekci si můžete pohodlně z domova 
uzavřít životní pojištění, spořicí a běžný účet, 
termínovaný vklad, povinné ručení, havarijní 
i cestovní pojištění, pojištění bydlení a sta-
vební spoření. 

Portál pro klienty a poradce
Podrobné informace o svých smlouvách na-
jdete na portálu pro klienty a poradce (PKP), 
na který se dostanete přes ikonu „Přihlásit 
se“ v pravém horním rohu hlavní stránky. 
Rozbalí se vám nabídka, ze které si vyberte 
žádanou oblast. Po zadání čísla smlouvy 
a PIN se vám zobrazí přehled všech smluv 
o stavebním spoření, životním a neživot-
ním pojištění i úvěrových smluv, které máte 
s Wüstenrotem uzavřeny. Po kliknutí na 
detail smlouvy si můžete zkontrolovat její 
aktuální stav. Na „své“ stránce najdete také 
roční výpisy z účtu. 

Internet banka
Do své Internet banky, jejímž prostřednictvím 
ovládáte svůj běžný a/nebo spořicí účet, se 
přihlásíte přihlašovacím jménem (desetimístné 
číslo) a heslem. 

Řešení škod
Rádi bychom vás upozornili na sekci Řešení 
škod, ve které můžete nahlásit škodu a ob-
jednat si prohlídku a v níž uvádíme také 
všechny důležité kontakty. 

Na www.wustenrot.cz uveřejňujeme všechny 
důležité dokumenty jako obchodní podmínky, 
sazebníky úhrad, úrokové sazby a potřebné 
formuláře, ale i výroční zprávy a výsledky 
hospodaření. 

Asistenční služba 
pro motoristy +420 227 231 222 
Pracovníci asistenční služby jsou k dispozici 
24 hodin denně a na místo nehody dokážou 
přijet do 45 minut od zavolání. ••

Wüstenrot

Informační služby Wüstenrot

Oblastní centra 
a poradenské kanceláře:
PRAHA: Praha 1, Petrská 29, tel.: 222 809 222, 
Revoluční 13, tel.: 236 042 305, 602 779 206,  Spá-
lená 29, tel.: 224 996 219, 777 620 762, Vodičkova 
28, tel.: 224 162 504 • Praha 2, Sokolská 37 („M“ I. 
P. Pavlova), tel.: 222 941 194, 723 952 602, Vyše-
hradská 43, tel.: 606 933 479 • Praha 3, Slezská 33, 

tel.: 602 378 849 • Praha 4, Dačického 15, tel.: 261 
210 612 , 602 644 709, Jarníkova 1903, tel.: 603 519 
859 • Praha 5, Elišky Peškové 7, tel.: 251 553 891, 
Jindřicha Plachty 1219/27, tel.: 251 554 372, „M“ 
Luka, Mukařovského 2590, tel.: 235 510 511 • Pra-
ha 6, Rooseveltova 33, tel.: 777 131 010 • Praha 8, 
Pobřežní 68, tel.: 222 329 874, Feřtekova 557, tel.: 
602 378 849, nám. Dr. Václava Holého 1057/16, 

tel.: 210 219 848, 773 250 205 • Praha 9, Česko-
moravská 1308/1, tel.: 603 450 034 • Praha 10, 
Počernická 509, tel.: 739 749 361, V Korytech 31, 
tel.: 603 804 167

STŘEDOČESKÝ KRAJ: Benešov, Nádražní 414, tel.: 
774 367 986 • Brandýs nad Labem, Petra Jilem-
nického 13, tel.: 737 399 787,  326 312 406 • Jílové 

Kontaktní místa

Regionální centra:
Praha 4, PSČ 140 23, Na Hřebenech II 1718/8, tel.: 800 22 55 55 • České Budějovice, PSČ 370 01, Hroznová 46/17, tel.: 257 092 943 • Plzeň, PSČ 301 00, 
Šafaříkovy sady 2455/5 tel.: 257 092 880 • Liberec, PSČ 461 01, nám. Dr. E. Beneše 2/32, tel.: 257 092 840 • Hradec Králové, PSČ 500 02, 
náměstí Svobody 450, tel.: 257 092 902, fax: 257 092 904 • Brno, PSČ 602 00, Benešova 6c, tel.: 257 092 913 • Olomouc, PSČ 772 00, Horní nám. 26, 
tel.: 257 092 933 • Ostrava, PSČ 702 00, nám. Msgre. Šrámka 1826, tel.: 257 092 893 
Adresář regionálních, oblastních a kontaktních center a poradenských kanceláří najdete na www.wustenrot.cz, kde je průběžně aktualizován.

Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. 
Na Hřebenech II 1718/ 8, 140 23 Praha 4
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u Prahy, Masarykovo náměstí 26, tel.: 603 335 714 
• Kačice, Masarykova 35, tel.: 777 756 766 • Kladno, 
Ivana Olbrachta 60, tel.: 725 318 808, 603 486 424, 
Váňova 3180, tel.: 790 396 583, 777 973 232, ves-
tibul Hl. vl. nádraží, tel.: 605 889 167, 604 137 471 • 
Kolín, Kouřimská 18, tel.: 773 603 574 • Kutná Hora, 
Husova 111/21, tel.: 606 683 791 • Milovice, náměstí 
30. června 626, tel.: 777 794 062, 774 804 050 • Mla-
dá Boleslav, tř. V. Klementa 821, tel.: 326 732 203, 
721 901 299 • Mšeno u Mělníka, Masarykova 265, 
tel.: 608 384 537, 728 231 514 • Nymburk, Maršála 
Koněva 168, tel.: 603 147 915 • Poděbrady, nám. 
T. G. Masaryka 1130, tel.: 602 138 804 • Příbram, 
gen. Tesaříka 162, tel.: 326 531 739, Milínská 113, 
tel.: 603 194 947 • Sedlčany, Růžová 120, tel.: 606 
100 802 • Vlašim, Husovo nám. 47, tel.: 723 616 900, 
602 455 430 • Žatec, Obránců míru 315, tel.: 775 686 
025, 415 712 735

JIHOČESKÝ KRAJ: Blatná, Na Obůrce, tel.: 602 
944 078 • České Budějovice, Chelčického 3, tel.: 
386 355 293 • Český Krumlov, U Poráků 512 – Hor-
ní Brána, tel.: 380 713 666 • Dačice, Dlouhá 446, tel.: 
603 145 815, Palackého nám. 36/I., tel.: 732 825 805 
• Jindřichův Hradec, Rybniční 187, tel.: 384 364 050 
• Písek, Prokopova 362/22, tel.: 724 916 464 • Pra-
chatice, Primátorská 76, tel.: 777 084 318 • Soběslav, 
U Jatek 19/III, tel.: 603 508 050 • Strakonice, Palac-
kého náměstí 113, tel.: 383 327 731 • Tábor, Purkyňo-
va 2961, tel.: 381 257 715 • Trhové Sviny, Žižkovo 
nám. 40, tel.: 603 431 521 • Vimperk, Pivovarská 63, 
tel.: 606 226 497

PLZEŇSKÝ KRAJ: Domažlice, Čapka Choda 267, 
tel.: 602 169 314 • Horažďovice, Mírové náměs-
tí 19, tel.: 606 519 327 • Kaznějov, Dolní 351, tel.: 
607 231 506 • Plzeň, E-centrum, Guldenerova 17, 
tel.: 608 942 800, nám. Republiky 31, tel.: 377 225 
271 • Rokycany, ul. Josefa Růžičky, tel.: 603 753 
811, 774 992 804• Tachov, Rokycanova 136, tel.: 
605 154 538

KARLOVARSKÝ KRAJ: Cheb, Májová 634/48, tel.: 
734 374 222, 604 578 050 • Karlovy Vary, Mos-
kevská 26, tel.: 353 033 065 • Mariánské Lázně, 
Hlavní 503/39, tel.: 605 154 538

ÚSTECKÝ KRAJ: Děčín, Palackého 1225/17, tel.: 
777 615 988, 412 530 622 • Chomutov, Cihlářská 
4132, tel.: 736 137 227, 775 315 353, Palackého 
5662, tel.: 602 884 703 • Kadaň, Jungmanno-
va 742, tel.: 604 847 077, Kpt. Jaroše 609, tel.: 
602 323 436, Na Průtahu 2037, tel.: 602 884 703 

• Klášterec nad Ohří, Polní 652, tel.: 606 215 286 • 
Litoměřice, Na Valech 33, tel.: 724 518 929 • Litví-
nov, Tržní ul. 400, tel.: 702 322 809, 604 294 811 • 
Louny, Česká 118, tel.: 604 298 720, Osvobodite-
lů 622, tel.: 606 276 414 • Most, Moskevská 3336, 
tel.: 604 294 811, třída Budovatelů 2928, tel. 606 
480 150 • Roudnice nad Labem, Špindlerova 803, 
tel.: 721 144 322, 731 104 469 • Teplice, Vrchlické-
ho 4, tel.: 602 650 954 • Ústí nad Labem, Klíšská 
1432/18 (Špitálské nám.), tel.: 604 294 811, 602 
103 371, Masarykova 32, tel.: 602 407 915, Mos-
kevská 5, tel.: 608 220 382

LIBERECKÝ KRAJ: Česká Lípa, Jiráskova 611, tel.: 732 
640 835, Zámecká 72, tel.: 606 870 415 • Frýdlant, Sv. 
Čecha 27, tel.: 606 159 795, 602 438 153 • Jablonec 
nad Nisou, Jungmannova 8, tel.: 723 939 033 

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Broumov, U Horní 
brány 64, tel.: 608 244 461 • Hořice, Havlíčkova 
143, tel.: 723 135 737 • Hradec Králové, S. K. Neu-
manna 458, tel.: 495 532 192 • Jičín, Čelakovského 
87, tel.: 777 680 626 • Náchod, Hrašeho 13, tel.: 777 
938 646, 737 967 279 • Nová Paka, Masarykovo 
náměstí 5, tel.: 777 680 626 • Nový Bydžov, třída 
ČSA 44, tel.: 605 936 113 • Rychnov nad Kněžnou, 
Staré náměstí 51, tel.: 604 773 921 

PARDUBICKÝ KRAJ: Česká Třebová, Pernerovo 
náměstí 1787, tel.: 465 391 447 • Chrudim, Roose-
veltova 335, tel.: 774 578 577 • Lanškroun, Komen-
ského 324, tel.: 608 614 210 • Letohrad, Ústecká 
89, tel.: 604 773 921 • Pardubice, Smilova 397, tel.: 
776 539 039 • Přelouč, Pražská 569, tel.: 777 903 
891

KRAJ VYSOČINA: Havlíčkův Brod, Dolní 3088, 
tel.: 725 135 221, 775 242 696 • Jihlava, Masaryko-
vo nám. 68 (OD PRIOR), tel.: 602 526 184, Masa-
rykovo nám. 76/10, tel.: 777 987 518, Palackého 
1634/44, tel.: 567 330 940 • Pelhřimov, Příkopy 
1889, tel.: 721 781 199, 602 809 291  • Třebíč, Jihlav-
ská brána 6/2, tel.: 732 481 418 • Žďár nad Sáza-
vou, Nádražní 456/15, tel.: 605 252 046

JIHOMORAVSKÝ KRAJ: Brno, Jugoslávská 15,  
tel.: 605 118 626, Minoritská 1, tel.: 542 215 588, 
Minská 52, tel.: 603 722 127, Palackého tř. 66, tel.: 
608 745 627, Pekařská 84, tel.: 725 465 152 • Brno-
-Židenice, Gajdošova 7, tel.: 533 432 637 • Břeclav, 
nám. T. G. Masaryka 7, tel.: 533 312 071 • Hodonín, 
Dolní Valy 1, tel.: 602 142 211 • Kuřim, nám. Osvo-
bození 841, tel.: 777 612 901 • Tišnov, náměstí Míru 

114, tel.: 605 163 087 • Vyškov, Pivovarská 511/5a, 
tel.: 776 307 445, 605 420 780  • Znojmo, Divišovo 
nám. 9, tel.: 515 244 424 , 603 276 767

OLOMOUCKÝ KRAJ: Hranice na Mor., Masaryko-
vo nám. 94, tel.: 721 877 658 • Jeseník, Školní 29, 
tel.: 724 411 431 • Lipník n/B., 28. října 602, tel.: 
581 771 503 • Litovel, Palackého 843/28b, tel.: 736 
728 141 • Olomouc, Dolní nám. 21, tel.: 724 202 802, 
Riegrova 7, tel.: 604 282 347 • Prostějov, Svatoplu-
kova 21, tel.: 582 345 983 • Přerov, Dr. Skaláka 1, 
tel.: 775 342 591, Komenského 23,  tel.: 606 759 211, 
Komenského 15, tel.: 739 018 544 • Šternberk, 
Horní náměstí 2, tel.: 604 282 347 • Šumperk, 
Lidická 48/987, tel.: 777 827 698 • Uničov, Šum-
perská 937, tel.: 725 246 578, 777 827 698 • Zábřeh, 
Valova 2, tel.: 603 434 935

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ: Bruntál, Nerudova 
7, tel.: 724 022 486, 722 623 800 • Český Těšín, 
Hlavní 23/26, tel.: 603 825 987 • Frýdek-Místek,  
Ostravská 1551, tel.: 602 268 831 • Karviná-Fryštát,  
K. Sliwky 783, tel.: 596 314 051, 608 405 662 • Nový 
Jičín, Masarykovo nám. 18, tel.: 608 827 000 • 
Opava, Oblouková 19, tel.: 553 616 577 • Ostrava 
-Hrabůvka, Dr. Martínka 1295, tel.: 602 268 831 
• Ostrava-Mariánské Hory, 28. října 165, tel.: 777 
276 016, 28. října 854/258, tel.: 596 630 305 • Os-
trava-Moravská Ostrava, Smetanovo náměstí 2, 
tel.: 737 643 406 • Ostrava-Poruba, Sokolovská 
1332, tel.: 774 370 806, tř. 17. listopadu 645, tel.: 
596 913 130 • Ostrava-Vítkovice, Erbenova 19, tel.: 
595 626 818, • Ostrava-Zábřeh, DMH Výškovická 
122, tel.: 596 744 222, 604 835 892 • Třinec, Jablun-
kovská 241, tel.: 603 825 987 • Vítkov, Budišovská 
498, tel.: 604 724 666

ZLÍNSKÝ KRAJ:  Kroměříž, Milíčovo nám. 620, 
tel.: 603 511 866 • Otrokovice, Osvobození 1388 
– poliklinika, tel.: 603 977 810 • Rožnov pod 
Radhoštěm, náměstí Míru 1006, tel. 777 572 
630 • Uherské Hradiště, Josefa Stancla 151, tel.: 
724 035 656, Havlíčkova 2, tel.: 603 236 618, 
572 540 023, Mariánském nám. č. 45, tel.: 608 477 
799, 603 236 618 • Uherský Brod, Masaryko-
vo nám. 72, tel.: 604 608 832, Široká 2282, tel.: 
572 630 337, 603 183 365 • Valašské Klobouky, 
Masarykovo náměstí 42, tel.: 774 129 252 • Vizo-
vice, Slušovská 9, tel.: 605 562 690 • Vsetín, Na 
Příkopě 814, tel.: 604 204 803 • Zlín, Bartošova 
4341, tel.: 602 548 882, J. A. Bati 5648 (32. budo-
va areálu Svit), tel.: 605 817 952 , Zarámí 4432, tel.: 
577 595 415
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Křížovka

Luštěte s námi!

Výherci z Wüstenrot přijde vhod podzim 2013 získávají balíček šamponů Garnier Fructis: 
Marie Kremzová, Bělov, Jan Konderla, Jindřichův Hradec, Zuzana Bártů, Horní Miletín, Martin Hrudka, Kramolna, 
Marta Kolářová, Dačice

Te
ch

ni
ck
y 
za
jiš
ťu
je
 A
TS

, 
w
w
w
.p
la
tm

ob
ile
m
.c
z 
In
fo
lin
ka
: 
+
42

0 
29

6 
36

3 
19

9 
(9
–1
6 
ho

d.
) 
C
en

a 
za
 o

de
sl
an

ou
 S

M
S
 j
e 
3 
K
č 
vč
. 
D
P
H
.

„A co když budeme chtít miminko a zůstanu na mateřské dovolené?”
Po dobu mateřské dovolené Vám snížíme splátky o polovinu.
Splácení domu nebude překážkou Vaší radosti z rodiny. ?

www.ekonomicke-stavby.cz

tel.: +420 377 825 782
 info@ekonomicke-stavby.cz

Myslíte, že kvalitní bydlení je pro mladé rodiny nedostupné? Již není. Vytvořili jsme silný 
program, který zpřístupní dobré bydlení také mladým lidem a rodinám s dětmi.

NÁŠ TIP PRO KVALITNÍ BYDLENÍ

Uvědomujeme si, že mít vlastní kvalitní bydlení je 
snem každé mladé rodiny. Chápeme tuto touhu. 
Vytvořili jsme proto program, který zpřístupní 
moderní bydlení těm, kteří ho nejvíc potřebují – 
rodinám s dětmi. 

Přizpůsobili jsme financování možnostem 
mladých rodin.

Využili jsme všechny státní podpory, abychom 
získali nízkou splátku.

Ladili jsme každý detail, abychom získali nízké 
provozní náklady domů.

Vymysleli jsme rostoucí dům schopný reagovat 
na měnící se potřeby.

Našli jsme způsob jak po dobu mateřské 
dovolené zásadně snížit splátky.

A přinášíme ještě mnoho dalších výhod, 
abychom mladým rodinám přinesli kvalitní 
bydlení a s ním také štěstí.

Vytvořili jsme program, který je prvou
skutečně fungující podporou bydlení mladých 
lidí. Program MLADÁ RODINA.

PROGRAM MLADÁ RODINA

NÍZKÁ SPLÁTKA 
a domy s NEJNIŽŠÍMI provozními náklady. 

To jsou hlavní přednosti programu PRO MLADÉ! 

Lucie 25

Dispozice  4+1

6 759 Kč měsíčněVýše splátky

Miluška 5

Dispozice  4+KK+G

8 210 Kč měsíčněVýše splátky

František

Dispozice  5+1

8 500 Kč měsíčněVýše splátky

Katka 18

Dispozice  3+1

5 309 Kč měsíčněVýše splátky

Katalog domů zdarma objednávejte na +420 377 825 782. 
Ocenění KVALITNÍ FIRMA
2010, 2011, 2012

Ověřeno zákazníky
v Česku i na Slovensku
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Ve hře je pět knih CO JE NOVÉHO, KOTĚ.

Tajenku zašlete prostřednictvím SMS ve tvaru KRImezeraWmezeraZNENITAJENKY (bez hacku a carek) 
na telefonní číslo 900 11 03.
Každá stá zaslaná správná odpověď získává knihu Alexandry Potterové Co je nového, kotě.
Platí do vyčerpání zásob. Pozor, máme pro vás připraveno pouze pět knih, takže si pospěšte. Rychlejší vyhrává.
Tajenku posílejte do 30. 4. 2014.

Více se o knize dozvíte na: 
www.alexandrapotter.cz.

Více se o knize dozvíte na: 
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„A co když budeme chtít miminko a zůstanu na mateřské dovolené?”
Po dobu mateřské dovolené Vám snížíme splátky o polovinu.
Splácení domu nebude překážkou Vaší radosti z rodiny. ?

www.ekonomicke-stavby.cz

tel.: +420 377 825 782
 info@ekonomicke-stavby.cz

Myslíte, že kvalitní bydlení je pro mladé rodiny nedostupné? Již není. Vytvořili jsme silný 
program, který zpřístupní dobré bydlení také mladým lidem a rodinám s dětmi.

NÁŠ TIP PRO KVALITNÍ BYDLENÍ

Uvědomujeme si, že mít vlastní kvalitní bydlení je 
snem každé mladé rodiny. Chápeme tuto touhu. 
Vytvořili jsme proto program, který zpřístupní 
moderní bydlení těm, kteří ho nejvíc potřebují – 
rodinám s dětmi. 

Přizpůsobili jsme financování možnostem 
mladých rodin.

Využili jsme všechny státní podpory, abychom 
získali nízkou splátku.

Ladili jsme každý detail, abychom získali nízké 
provozní náklady domů.

Vymysleli jsme rostoucí dům schopný reagovat 
na měnící se potřeby.

Našli jsme způsob jak po dobu mateřské 
dovolené zásadně snížit splátky.

A přinášíme ještě mnoho dalších výhod, 
abychom mladým rodinám přinesli kvalitní 
bydlení a s ním také štěstí.

Vytvořili jsme program, který je prvou
skutečně fungující podporou bydlení mladých 
lidí. Program MLADÁ RODINA.

PROGRAM MLADÁ RODINA

NÍZKÁ SPLÁTKA 
a domy s NEJNIŽŠÍMI provozními náklady. 

To jsou hlavní přednosti programu PRO MLADÉ! 

Lucie 25

Dispozice  4+1

6 759 Kč měsíčněVýše splátky

Miluška 5

Dispozice  4+KK+G

8 210 Kč měsíčněVýše splátky

František

Dispozice  5+1

8 500 Kč měsíčněVýše splátky

Katka 18

Dispozice  3+1

5 309 Kč měsíčněVýše splátky

Katalog domů zdarma objednávejte na +420 377 825 782. 
Ocenění KVALITNÍ FIRMA
2010, 2011, 2012

Ověřeno zákazníky
v Česku i na Slovensku

ZÁ
RU

KA
  N

A  
HLAVNÍ  STAVEBNÍ  KONSTRUKCE10

LET

ES_195x250+5_mr_miluska5.indd   1 28.2.2014   10:29:46



WUS_ProRefin_KlientskyCasopis_195x250.indd   1 03.03.14   16:19




