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Od 22. do 25. dubna získáte na brněnském 
výstavišti komplexní informace nezbytné pro 
stavbu, rekonstrukci či vybavení interiéru 
nábytkem. Konají se zde tradiční veletržní 
akce – stavební veletrh IBF a veletrh nábytku 
a interiérového designu MOBITEX. Zkrátka 
nepřijdou ani zájemci o dřevěné stavění – 
ve stejném termínu se totiž koná také veletrh 
DSB – dřevo a stavby Brno.

Praktická řešení vašich plánů 
na stavbu či rekonstrukci
Návštěvou dubnových veletrhů získáte ucelený přehled 
o inovacích a trendech v jednotlivých oborech staveb-
nictví, ale i jedinečnou možnost nalézt různé alternativy 
řešení svých plánů na stavbu či rekonstrukci. Ty je možné 
navíc zkonzultovat s renomovanými odborníky v nezá-
vislých odborných poradenských centrech, která jsou 
připravena s oborovými asociacemi a svazy pro všechny 
návštěvníky po celou dobu konání akce zcela zdarma. 
Poradenství se zaměří například na problematiku správ-
ných technologických postupů, aplikaci právních norem 
či energeticky úsporné stavění.

Inspirace pro váš interiér
Vystavovatelé veletrhu nábytku a interiérového designu 
MOBITEX představí novinky, ze světa nábytku, osvětlení 
a designu. Nabídku vystavovatelů doplňují atraktivní po-
radenská centra zaměřená na výběr kvalitního nábytku 
nebo představení tradičních českých výrobců nábytku. 
Nesmíme opomenout ani poradenství interiérových ar-
chitektů v poradenském centru Architekt. Špičkovou 
audiovizuální techniku jako součást moderního interiéru 
představí projekt Technologie&Design. 

Legendární reprosoustavy se vrací
JASYKO s.r.o. představí na veletrhu MOBITEX legendární 
reprosoustavy B&W Nautilus. Tento etalon kvality 
zvuku a designu za 2 miliony Kč bude připojen k osmi 
nekompromisním zesilovačům Classe a řídícímu systému 
pro inteligentní domy Crestron. Přijďte si poslechnout 
hudbu ve vysokém rozlišení, ze síťového úložiště, vybí-
ranou na tabletu, kterým můžete současně řídit techno-
logie domu, ale i z klasického gramofonu slavícímu velký 
návrat. Celková cena sestavy pro nejnáročnější zákazníky 
je okolo 4 milionů Kč. Kupte si vystavenou sestavu 
a jako milý dárek dostanete osobní automobil.
 

Zahrada a hobby má na veletrhu zelenou
Stavební veletrh IBF myslí také na milovníky zahradni-
čení a zahradní architektury. Na více než 1 500 m2 při-
nese téma zahrada a hobby praktické ukázky, inspiraci 
a poradenství ze vzorových zahrad, ale i možnost vyřešit 
s renomovanými odborníky své plány na vlastní zahradu. 
Součástí nabídky jsou také dřevěné doplňky do zahrad, 
zahradní nábytek. V letošním roce dojde k rozšíření na-
bízeného sortimentu o zahradní techniku, ruční nářadí 
a další potřeby pro kutily.

HECHT představí nabídku pro dílnu i zahradu
V rámci projektu Zahrada a hobby představí a nabídne 
HECHT svůj sortiment pro dům, dílnu i zahradu. Na ploše 
více než 450 metrů se můžete těšit na kvalitní benzínové 
sekačky, elektrické sekačky či osvědčené sekačky vřete-
nové. Chybět nebudou ani kultivátory a křovinořezy. Při 
ukázkách práce se dřevem si jistě vyberete z nabídky 
řetězových pil, a štípaček dřeva, které ušetří spoustu 
námahy. Všechny domácí kutily určitě nadchne ucelená 
nabídka ručního nářadí, se kterým se stane každá domácí 
práce či rekonstrukce hračkou. Pro relaxaci po práci je 
nachystána zóna zahradního nábytku, který spolu s grily 
utvoří tu pravou pohodu. Z výstaviště tak určitě nikdo 
neodejde s prázdnou!
 
Jak správně zvolit vhodné osvětlení 
do domácnosti
Nový projekt stavebního veletrhu IBF se bude věnovat 
poradenství s výběrem vhodného typu osvětlení do do-

mácnosti. V rámci pavilonu P budou vytvořeny vzorové 
místnosti jako pracovna, kuchyň, jídelna a koupelna, 
které budou osvětleny různými druhy svítidel. Návštěv-
níci si je budou moci v reálných podmínkách vyzkoušet. 
Tyto praktické ukázky budou doplněny doprovodným pro-
gramem a poradenským centrem. Projekt připravujeme 
ve spolupráci se společnostmi ABB, OSRAM Česká repub-
lika a Pražská energetika.

Veletrh PTÁČEK při veletrhu IBF
Souběžně se Stavebním veletrhem IBF bude pro-
bíhat v pavilonu V i Veletrh PTÁČEK společnosti 
PTÁČEK – velkoobchod, který bude zpřístupněn ši-
roké veřejnosti v pátek 24. a v sobotu 25. dubna. 
V rámci této akce představí společnost PTÁČEK – 
velkoobchod, a. s. svoji nabídku výrobků více než 
130 dodavatelů z oboru topení – plyn – voda – sa-
nita – inženýrské sítě. 

Získejte vstupenku na veletrh výhodněji!
Chcete navštívit veletrh výhodněji? Zakupte si 
vstupenku online! Zvýhodněné vstupenky získáte 
na www.bvv.cz/ibf – odkaz VSTUPENKY & REGIST-
RACE. Vyberte stavební veletrh IBF, zaplaťte on-
line, a navštivte veletrh za 80 Kč. Sleva platí pouze 
pro úspěšně provedenou online platbu. 

Postavte a vybavte svůj dům 
i zahradu na brněnském výstavišti

22.–25. 4. 2015
Brno – Výstaviště, www.ibf.cz
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Otevřeno pro veřejnost
24.–25. 4. 2015

Více informací naleznete na www.ibf.cz
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Úvodem

pro všechny z Vás, kteří jste přes 
zimu přemýšleli o tom, jak lépe 
bydlet, mám přinejmenším dvě 
dobré zprávy. 
Pokud jste si naplánovali jen 

menší úpravy jako nové zaří-
zení koupelny, kuchyně nebo 
šatny, bude Vám stačit Půjčka 
ProBydlení, u níž jsme sníži-
li základní úrokové sazby o půl 
procenta. U úvěru do 900 000 
korun po Vás nebudeme poža-
dovat zajištění zástavním právem 
k nemovitosti a Půjčku ProBydle-
ní Vám vyřídíme zdarma.
Na výstavbu rodinného domku 

nebo na koupi nového bytu je už 
třeba řádově více a na to je tu 
i naše Hypotéka Wüstenrot. Také 
u ní jsme snížili úrokové sazby. 
Víte, že současnou rekordně níz-

kou sazbu si můžete zajistit na celých devět měsíců? Teď na jaře si 
požádáte o hypotéku a úvěr můžete začít čerpat třeba až v létě nebo 
na podzim.
A když už jsme u těch staveb a rekonstrukcí, doporučuji Vám pojistit 

si nejen stavbu, ale i domácnost. Nedávno jsem se dočetl, že v České 
republice ji má pojištěnu jen asi polovina lidí. Nic proti tomu, ale já 
bych něco takového nikdy neriskoval. Navíc, když u nás za něj zaplatíte 
až o třicet procent méně. Stačí jedna prasklá trubka a těch několik 
ušetřených stovek ročně se Vám vůbec nemusí vyplatit.
Zajímalo nás také, co je pro české motoristy podstatné při výběru 

povinného ručení. Z průzkumu, který pro nás provedla agentura IPSOS, 
vyplynulo, že pro většinu řidičů je nejdůležitější pojistné krytí a jen 
14 procent uvedlo jako rozhodující cenu. Toto zjištění mě jako „pojiš-
ťováka“ velmi potěšilo. Protože pokud u nás v pojišťovně upravujeme 
sazby povinného ručení, vždy se snažíme dosáhnout co nejlepšího 
poměru ceny, kvality, služeb a dalších výhod.
Přeji Vám krásné jaro a ať jste s produkty a službami Wüstenrotu 

spokojeni. 

Pavel Vaněk
generální ředitel a předseda představenstev 
společností Wüstenrot
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Tiráž

Wüstenrot přijde vhod  
Časopis pro klienty 
společností Wüstenrot 
1/2015, vychází 23. 3. 2015
www.wustenrot.cz

Vydavatel: 
Corporate Publishing, s.r.o.
Hornoměcholupská 565, 
109 00 Praha 10
www.copu.cz

Šéfredaktorka: Helena Dušková
Redakční rada: Pavel Vaněk, 
Tereza Vránková, Helena Dušková, 
Markéta Zusková, Aleksandar 
Antonovič, Radka Gottwaldová, 
Jan Šembera
Redakce: Vladimíra Storchová, 
Martin Kavka, Petra Škeříková
Jazyková úprava: Eva Fišerová
Client service manager: 
Petra Bohatá
Inzerce: Ditta Dvořáčková,
ditta.dvorackova@copu.cz
tel.: +420 603 196 614
Foto: archiv Wüstenrotu, Jaroslav 
Hejzlar, Vojtěch Vlk
Tisk: Moraviapress a.s.
Registrace: MK ČR E 18967
Volně neprodejné

Od 22. do 25. dubna získáte na brněnském 
výstavišti komplexní informace nezbytné pro 
stavbu, rekonstrukci či vybavení interiéru 
nábytkem. Konají se zde tradiční veletržní 
akce – stavební veletrh IBF a veletrh nábytku 
a interiérového designu MOBITEX. Zkrátka 
nepřijdou ani zájemci o dřevěné stavění – 
ve stejném termínu se totiž koná také veletrh 
DSB – dřevo a stavby Brno.

Praktická řešení vašich plánů 
na stavbu či rekonstrukci
Návštěvou dubnových veletrhů získáte ucelený přehled 
o inovacích a trendech v jednotlivých oborech staveb-
nictví, ale i jedinečnou možnost nalézt různé alternativy 
řešení svých plánů na stavbu či rekonstrukci. Ty je možné 
navíc zkonzultovat s renomovanými odborníky v nezá-
vislých odborných poradenských centrech, která jsou 
připravena s oborovými asociacemi a svazy pro všechny 
návštěvníky po celou dobu konání akce zcela zdarma. 
Poradenství se zaměří například na problematiku správ-
ných technologických postupů, aplikaci právních norem 
či energeticky úsporné stavění.

Inspirace pro váš interiér
Vystavovatelé veletrhu nábytku a interiérového designu 
MOBITEX představí novinky, ze světa nábytku, osvětlení 
a designu. Nabídku vystavovatelů doplňují atraktivní po-
radenská centra zaměřená na výběr kvalitního nábytku 
nebo představení tradičních českých výrobců nábytku. 
Nesmíme opomenout ani poradenství interiérových ar-
chitektů v poradenském centru Architekt. Špičkovou 
audiovizuální techniku jako součást moderního interiéru 
představí projekt Technologie&Design. 

Legendární reprosoustavy se vrací
JASYKO s.r.o. představí na veletrhu MOBITEX legendární 
reprosoustavy B&W Nautilus. Tento etalon kvality 
zvuku a designu za 2 miliony Kč bude připojen k osmi 
nekompromisním zesilovačům Classe a řídícímu systému 
pro inteligentní domy Crestron. Přijďte si poslechnout 
hudbu ve vysokém rozlišení, ze síťového úložiště, vybí-
ranou na tabletu, kterým můžete současně řídit techno-
logie domu, ale i z klasického gramofonu slavícímu velký 
návrat. Celková cena sestavy pro nejnáročnější zákazníky 
je okolo 4 milionů Kč. Kupte si vystavenou sestavu 
a jako milý dárek dostanete osobní automobil.
 

Zahrada a hobby má na veletrhu zelenou
Stavební veletrh IBF myslí také na milovníky zahradni-
čení a zahradní architektury. Na více než 1 500 m2 při-
nese téma zahrada a hobby praktické ukázky, inspiraci 
a poradenství ze vzorových zahrad, ale i možnost vyřešit 
s renomovanými odborníky své plány na vlastní zahradu. 
Součástí nabídky jsou také dřevěné doplňky do zahrad, 
zahradní nábytek. V letošním roce dojde k rozšíření na-
bízeného sortimentu o zahradní techniku, ruční nářadí 
a další potřeby pro kutily.

HECHT představí nabídku pro dílnu i zahradu
V rámci projektu Zahrada a hobby představí a nabídne 
HECHT svůj sortiment pro dům, dílnu i zahradu. Na ploše 
více než 450 metrů se můžete těšit na kvalitní benzínové 
sekačky, elektrické sekačky či osvědčené sekačky vřete-
nové. Chybět nebudou ani kultivátory a křovinořezy. Při 
ukázkách práce se dřevem si jistě vyberete z nabídky 
řetězových pil, a štípaček dřeva, které ušetří spoustu 
námahy. Všechny domácí kutily určitě nadchne ucelená 
nabídka ručního nářadí, se kterým se stane každá domácí 
práce či rekonstrukce hračkou. Pro relaxaci po práci je 
nachystána zóna zahradního nábytku, který spolu s grily 
utvoří tu pravou pohodu. Z výstaviště tak určitě nikdo 
neodejde s prázdnou!
 
Jak správně zvolit vhodné osvětlení 
do domácnosti
Nový projekt stavebního veletrhu IBF se bude věnovat 
poradenství s výběrem vhodného typu osvětlení do do-

mácnosti. V rámci pavilonu P budou vytvořeny vzorové 
místnosti jako pracovna, kuchyň, jídelna a koupelna, 
které budou osvětleny různými druhy svítidel. Návštěv-
níci si je budou moci v reálných podmínkách vyzkoušet. 
Tyto praktické ukázky budou doplněny doprovodným pro-
gramem a poradenským centrem. Projekt připravujeme 
ve spolupráci se společnostmi ABB, OSRAM Česká repub-
lika a Pražská energetika.

Veletrh PTÁČEK při veletrhu IBF
Souběžně se Stavebním veletrhem IBF bude pro-
bíhat v pavilonu V i Veletrh PTÁČEK společnosti 
PTÁČEK – velkoobchod, který bude zpřístupněn ši-
roké veřejnosti v pátek 24. a v sobotu 25. dubna. 
V rámci této akce představí společnost PTÁČEK – 
velkoobchod, a. s. svoji nabídku výrobků více než 
130 dodavatelů z oboru topení – plyn – voda – sa-
nita – inženýrské sítě. 

Získejte vstupenku na veletrh výhodněji!
Chcete navštívit veletrh výhodněji? Zakupte si 
vstupenku online! Zvýhodněné vstupenky získáte 
na www.bvv.cz/ibf – odkaz VSTUPENKY & REGIST-
RACE. Vyberte stavební veletrh IBF, zaplaťte on-
line, a navštivte veletrh za 80 Kč. Sleva platí pouze 
pro úspěšně provedenou online platbu. 

Postavte a vybavte svůj dům 
i zahradu na brněnském výstavišti

22.–25. 4. 2015
Brno – Výstaviště, www.ibf.cz
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Veletrh PTÁČEK
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Otevřeno pro veřejnost
24.–25. 4. 2015

Více informací naleznete na www.ibf.cz
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Aktuality

Šťastná třináctka 
a čtvrté vítězství

Že třináctka nemusí být nešťastným číslem, se 
zástupci naší stavební spořitelny přesvědčili ve 
čtvrtek 13. listopadu 2014, kdy se v Obecním 
domě v Praze konalo vyhlášení ankety Fincen-
trum Banka roku 2014. Wüstenrot – stavební 
spořitelna a.s. opět zvítězila v kategorii Staveb-
ní spořitelna roku, a obhájila tak již potřetí za 
sebou prvenství v této prestižní soutěži.
Konkurenci podle odborné poroty předčila nejen 

celkovou úrovní služeb, ale také atraktivním zhod-
nocením vkladů stavebního spoření Wüstenrot. 
„Všichni ve Wüstenrotu jsme si velmi dobře 

vědomi, jak obrovským závazkem vůči klientům 
a dobrému jménu značky Wüstenrot takové 
ocenění je a jakou výzvu pro nás představuje,“ 
komentoval zisk titulu generální ředitel a předse-
da představenstev Pavel Vaněk. ••

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 staže-

ní 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
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Vánoční večírek už ve Wüstenrotu dávno 
nepořádáme jen pro pobavení zaměstnanců. 
Takže i ten loňský se nesl v duchu charity. 
Zakoupením vstupenek dali zaměstnanci 
dohromady úžasných 54 380 korun 
a stejnou částkou přispěl Wüstenrot. 
K dispozici tak bylo 108 760 korun. 
Z nich jsme dvěma handicapovaným mla-
dým ženám Hance Doležalové a Kateřině 
Šimonkové, které jsou po vážných úra-
zech odkázány na invalidní vozík, koupili 
speciální kolečka FreeWheel. Jde o velmi 
praktický doplněk invalidního vozíku, který 
umožňuje pohodlnou jízdu i v lehčím 
terénu nebo po městské dlažbě. 

Hanka Doležalová je zdatnou handbi-
kerkou, která jako členka Wüstenrot cyk- 
lotýmu již dvakrát zvládla i Opel Handy 
Cyklo Maraton. Po vlastním handbiku 
zatoužila i Katka Šimonková, protože je 
to pro ni jedna z možností, jak se vrátit 
k aktivnímu sportování. Ovšem handbike 
není levná záležitost a peníze zbývající 
z vánoční sbírky na nový handbike nesta-
čily. Proto jsme ve Wüstenrotu celou zimu 
opět soutěžili – běhali a jezdili na lyžích 
i na bruslích či na kole, abychom posbí-
rali dostatečně bodů a díky tomu „vybrali“ 
dodatečné fi nanční prostředky potřebné 
na zakoupení handbiku. ••

Wüstenrot a jeho zaměstnanci v roli ježíška

  

Nové regionální centrum 
v Olomouci poskytuje kompletní služby

K mé velké radosti jsme 
regionální centrum v Olomouci 
přestěhovali do nových repre-
zentativních prostor v Salmově 
paláci na Horním náměstí 
čp. 1. V přízemí máme příjem-
nou a prostornou místnost pro 
obsluhu klientů. Pro jednání 
s klienty ale slouží i prostory 
ve druhém patře, kde pracují 
konzultantky Eva Navrátilová 
a Andrea Rousková a nachází 
se tam i kancelář regionální 
ředitelky.
Naší fi lozofi í je spokojený 

klient, kterému pomáháme 
realizovat jeho přání, a proto 
se snažíme konzultovat s ním 
pravidelně jeho potřeby. Zabez-
pečit sebe, rodinu a majetek 
je jedna z nejdůležitějších věcí, 
na kterou bychom měli všichni 
myslet. K tomu je třeba sestavit 
potřebné portfolio fi nančních 
produktů tak, aby řešilo jak vaši 
současnou fi nanční situaci, tak 
zabezpečilo vaši budoucnost. 
Bohužel se stále setkávám 

s tím, že příliš mnoho lidí 

myslí jen na zhodnocení peněz, 
a v případě nenadálé událos-
ti jako je úraz, dlouhodobá 
nemoc, invalidita, ztráta blízkých 
či poškození majetku, se 
dostávají do komplikovaných ži-
votních situací. Proto doporučuji 
nevidět jen výnosy z vkladů, ale 
pojistit sebe i rodinu, bydlení 
i další majetek a zajistit se na 
stáří.

Máme co nabídnout 
aneb naše novinky
Jaro už pomalu klepe na dve-
ře, a jestli i vy přemýšlíte, jak 
zlepšit svůj domov, máme pro 
vás řešení. Úvěr do 900 tisíc 
korun bez zástavy nemovitosti 
vám vyřídíme zdarma, posou-
díme do 24 hodin a peníze 
vám pošleme předem. Při 
pořizování družstevního bytu 
vám můžeme pomoci úvěrem 
až 2 000 000 Kč bez zástavy 
nemovitosti.
Současně nezapomínejte na 

ochranu svého majetku, navíc 
když je na jaře naše pojištění 
ProDomov až s 30% slevou.
Rádi vás také seznámíme 

s novými tarify stavebního 
spoření ProSpoření a ProÚvěr, 
o kterých píšeme podrobněji na 
str. 7.

V čem jsme jiní 
Velice dbám na to, aby moji 
spolupracovníci vkládali do své 
práce nejen své profesní vědo-
mosti a znalosti, ale také své 

srdce a poctivý zájem o klienta. 
Jen tak vzniká potřebná důvěra 
a vztah mezi klientem a jeho 
fi nančním poradcem. Jen díky 
tomu dosahujeme rok co rok 
nejlepší výsledky.

Nabízím i zajímavou práci 
Naše klientela se rozrůstá, 
takže potřebuji další spolupra-
covníky na pozici fi nančního 
konzultanta pro prémiovou 
klientelu. Nabízím vám zá-
zemí a podporu úspěšného 
týmu, nadstandardní fi nanční 
ohodnocení, profesní rozvoj, 
kariérní růst a pružnou pra-
covní dobu. Máte-li alespoň 
středoškolské vzdělání a jste 
schopni aktivně pracovat 
v týmu, zašlete svůj životopis 
na adresu: lenka.jadrnickova@
obchod.wuestenrot.cz 
Zastavte se u nás. Srdečně vás 
zvu na kávu. ••

Lenka Jadrníčková
regionální ředitelka pro 

střední Moravu
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Aktuality

Wüstenrot 
má mistryni světa

Na vynikající sportovní úspě-
chy sportovců podporovaných 
fi nanční skupinou Wüstenrot, 
především na loňský titul mistra 
světa Ondřeje Synka, navázala 
v letošní zimní sezoně i nej-

mladší členka rodiny Wüstenrot 
snowboardistka Ester Ledecká. 
Po lednovém vítězství ve 

Světovém poháru v paralelním 
slalomu, triumfovala v této dis-
ciplíně také na mistrovství světa. 

Po dvou juniorských titulech se 
stala mistryní světa i v kategorii 
dospělých. Svou skvělou formu 
potvrdila i v dalších závodech, 
když vyhrála závod Světové-
ho poháru v paralelním obřím 

slalomu. Letošní zima pro ni 
byla celkově velmi úspěšná, 
ve Světovém poháru obsadila 
skvělé druhé místo.
Také skokan na lyžích Roman 

Koudelka zářil. Sedmkrát vy-
stoupal ve Světovém poháru na 
stupně vítězů, z toho čtyřikrát 
na ten nejvyšší. Svoji výbornou 
skokanskou formu potvrzo-
val celou sezonu i v dalších 
závodech a pravidelně se 
umísťoval mezi prvními deseti. 
Na mistrovství světa ve švéd-
ském Falunu bojoval, ale na 
středním můstku mu medaile 
o několik bodů unikla. „Dnes to 
bylo smolné, můstek mě tu asi 
nemá rád,“ komentoval Roman 
Koudelka zisk bramborové 
medaile. 
Přestože si na mistrovství svě-

ta nenaplnil své sny o medaili – 
na velkém můstku skončil osmý 
– po dvou letech se v celko-
vém pořadí Světového poháru 
opět zařadil do elitní desítky 
světových skokanů. ••

F
o
to

: 
Č
TK
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o
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: 
Č
TK

V silné konkurenci soutěže WebTop100, která každoročně oceňuje kvalitu a profesio- 
nalitu webů a marketingových projektů českých fi rem, dosáhly výrazného úspěchu 
webové stránky www.wustenrot.cz. 
V kategorii Pojišťovny obsadily skvělé třetí místo. První cena nebyla udělena, 

takže lépe hodnocen byl odborníky jen web České pojišťovny. •• 

Cena pro www.wustenrot.cz

Radost z mis-
trovského titulu 
Ester Ledecké  
a vítězné gesto 
Romana Koudelky 
po závodě SP ve 
Willingenu
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• Chci spořit svým dětem. 
• Na realizaci svých životních 
 přání budu  potřebovat peníze. 
• Zajímá mě atraktivní zhodnocení 
 vkladů. 
• Je dobré mít rezervu na horší 
 časy.
• Důchod mi určitě nebude stačit, 
 potřebuji si k němu něco 
 našetřit.

Souhlasíte alespoň v jednom bodě? Pokud ano, 
tak právě pro vás zavedla stavební spořitel-
na Wüstenrot nový tarif ProSpoření. Je určený 
klientům, kteří si chtějí za výhodných podmínek 
ušetřit nějaké peníze. Úroková sazba 1 % p. a. 
a úrokový bonus ve výši 0,5 % p. a. společ-
ně se státní podporou dávají dohromady velmi 
atraktivní zhodnocení vkladů v průměru až 
4,29 % ročně.
Zakládáte-li stavební spoření dětem do 18 let, 

nabízíme vám spoření Kamarád+ na cílovou 
částku 300 000 korun nebo Kamarád na cílo-
vou částku 150 000 korun. U těchto spoření 
pro děti se neplatí úhrada za uzavření smlouvy 
ve výši 1 % z cílové částky, ušetříte tedy 3000 
nebo 1500 korun.

ProSpoření 
pro výhodné 
spoření

Nový tarif 
ProÚvěr 
Plánujete investice do bydlení na dlouho dopře-
du? Ve Wüstenrotu jsme právě pro vás připravili 
speciální tarif ProÚvěr, s nímž získáte úvěr ze 
stavebního spoření za úrokovou sazbu jen 
1,99 % ročně.

Na rozdíl od jiných spořicích 
produktů je u stavebního spo-
ření základní úroková sazba 
garantována po celou dobu 
trvání smlouvy. Úrokový bonus 

může klient získat za prvních sedm let spoření, 
pokud ročně uspoří 6-9 % cílové částky.
Na ukázku jsme pro vás vybrali několik příkla-

dů, jak se zhodnotí vaše vklady po sedmi letech 
spoření při úročení 1,5 % ročně. ••

Měsíční
úložka

Doporučená
cílová 
částka

Poukázané
platby

Celkový
výnos

Celkové
zhodnocení

Průměrné 
roční 
zhodnocení 

1 700 315 000 142 800 22 128 164 928 4,14 %

1 500 275 000 126 000 20 417 146 417 4,29 %

1 000 185 000 84 000 13 518 97 518 4,29 %

500 90 000 42 000 6 759 48 759 4,29 %

300 55 000 25 200 4 059 29 259 4,28 %

Poznámka: Propočty jsou orientační, poplatek za uzavření smlouvy a poplatek za vedení 
účtu jsou hrazeny zvlášť.

Výhodný úrok 1,5 % p.a. a 
státní podpora 2000 korun 
ročně se vyplatí.

Finanční
rádce
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Finanční
rádce

Našli jste výjimečnou nabídku na koupi bytu? Potřebujete bez větších odkladů opravit byt 
nebo se konečně pustit do plánované rekonstrukce? V takových situacích je klíčové, zda 
máte po ruce potřebné fi nanční prostředky. Jestliže je nemáte, nezbývá než si půjčit. Zají-
mavou možností je Půjčka ProBydlení, kterou můžete přizpůsobit svým potřebám 
a možnostem. 

splatnost – dvanáct, čtrnáct 
nebo osmnáct let. Díky tomu 
dosáhnete na takovou splát-
ku, která vám do měsíčních 
nákladů bez problémů zapadne. 
Splátka je pak po celou dobu 
neměnná. 
Mezi výhody Půjčky ProBy-

dlení patří rovněž její rychlé 

P

Půjčka ProBydlení 
Peníze na dosah 
ruky: Zařiďte si 
lepší bydlení

okud chcete 
půjčku splatit co 
nejdříve, můžete 
zvolit variantu Ex-
pres se splatností 

šest nebo osm let. V případě, 
že nechcete zatížit rodinný 
rozpočet vysokou splátkou, mů-
žete si vybrat o poznání delší 

posouzení – už během čtyřiadvaceti hodin od 
žádosti budete vědět, zda na peníze dosáhnete. 
Navíc až do výše 900 tisíc korun nepotřebuje-
te řešit zajištění úvěru nemovitostí. Poskytnutí 
a zpracování úvěru je zdarma*/, stejně jako ve-
dení účtu, a to jak překlenovacího, tak i řádného 
úvěru. 
Dobu splácení úvěru si navíc můžete zkrátit 

formou mimořádných vkladů. 

Příklad 1.
Kuchyň

Rychlý úvěr na kuchyni 
včetně spotřebičů 
a osvětlení
Půjčka ProBydlení bez 
akontace – 300 000 Kč
Doba splatnosti: 8 let
Měsíční splátka: 3 962 Kč
Úroková sazba překlenova-
cího úvěru po dobu 5 let 
a 7 měsíců – 5,0 % p. a.
Úroková sazba úvěru ze 
stavebního spoření po dobu 
2 roky a 5 měsíců 2,99 % p. a.
RPSN – 6,13 %
Celkem zaplaceno: 
377 404 Kč

Poradíme vám, 
na co všechno 
můžete Půjčku 
ProBydlení 
využít.

* v PÚ tarifu OF
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Příklad 2.
Koupelna

Kompletní koupelnu i se skříňkami a vestavěnými skříněmi 
splatíte snadno, máte-li už naspořeno
Půjčka ProBydlení se 40% akontací – 250 000 Kč
Doba splatnosti: 8 let
Měsíční splátka: 1 928 Kč
Úroková sazba překlenovacího úvěru po dobu 3 roky a 5 měsíců 
– 4,0 % p. a.
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření po dobu 4 roky 
a 7 měsíců - 2,99 % p. a.
RPSN - 5,41%
Celkem zaplaceno: 284 120 Kč

Využijte státní podporu 
– až dva tisíce ročně
Půjčka ProBydlení od Wüstenrotu je úvěrem poskytovaným ke 
smlouvě o stavebním spoření, které stát podporuje až 2000 korunami 
ročně. V případě Půjčky ProBydlení je to po dobu trvání překlenovací-
ho úvěru, kdy tzv. „dospořujete“ do přidělení cílové částky. Příspěvek 
státu se počítá jak z vkladů, tak z připsaných úroků – nejvýše z částky 
20 tisíc korun ročně. Činí přitom deset procent z této částky, což jsou 
zmíněné dvě tisícovky. 

Příklad 1.
Kuchyň
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Finanční
rádce

Příklad 3.
Bazén a garážové stání

Vyšší úvěr s delší dobou splatnosti na bazén a garážové stání v rámci terénních úprav
Půjčka ProBydlení bez akontace – 500 000 Kč
Doba splatnosti: 12 let
Měsíční splátka: 4 960 Kč
Úroková sazba překlenovacího úvěru po dobu 7 a 3 měsíce – 5,7 % p. a.
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření po dobu 4 roky a 9 měsíců - 2,99 % p. a.
RPSN - 6,44%
Celkem zaplaceno: 711 805 Kč

Půjčka 
ProBydlení 
bez zajištění 
nemovitostí se 
vyplatí i v kom-
binaci s hypo-
tékou. 

Raději 
půjčku než 
hypotéku

Půjčka ProBydlení je ideální 
volbou, pokud vaše potřeba 
fi nančních prostředků na 
opravy či rekonstrukce bydlení 
nepřekročí dolní hranici po-
skytovaných hypoték. Půjčit si 
ve Wüstenrotu na lepší bydlení 
lze za výhodných podmínek 
už od 50 tisíc korun. Až do 900 
tisíc korun pak nepotřebujete 
zajistit úvěr nemovitostí. 

Díky vysoké částce poskyt-
nuté bez zajištění se jedná 
o nejvýhodnější půjčku na 
úhradu nákladů na opravy 
nájemního nebo družstevního 
bydlení. Stejně jako ve všech 
dalších případech, kdy nemů-
žete bance zajistit hypoteční 
úvěr nemovitostí. 

Šest hlavních výhod Půjčky ProBydlení:
Konstantní splátka. Po celou dobu trvání úvěro-
vého vztahu platíte stejnou sumu. 
Volitelná splatnost. Můžete se rozhodnout, jak 
dlouho budete splácet a jak vysoká bude mě-
síční splátka. Splatnost může být šest či osm let 
v rychlejší variantě, případně 12, 14 nebo 18 let.
Žádná akontace. Nepotřebujete své prostředky, 
abyste si mohli půjčit. 
Zdarma. Jak poskytnutí a zpracování úvěru, tak 
i vedení účtu je bezplatné. 
Daňové výhody. Stejně jako v případě hy-
poték, také úroky zaplacené z této půjčky si 

můžete odečítat od daňového 
základu. 
Bez starostí. Úvěr vyřídí certi-
fi kovaný poradce, vše je proto 
rychlé a bez velkého papírování. 

Na co můžete půjčku 
použít? 
Možností, jak využít Půjčku 
ProBydlení, je mnoho. Ideální 
volbou je přitom zejména pro 
ty, kteří chtějí rekonstruovat 
a modernizovat své bydlení 
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NEJVĚTŠÍ ZNALOST TRHU

již od roku 1991                         
53 prodejen v ČR a SR

NEJLEPŠÍ CENY A SLUŽBY
na ceny a služby 
dáváme garanci

www.siko.cz
nový web plný inspirace
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KOUPELNY & KUCHYNĚ 
POD JEDNOU STŘECHOU

10%
Nelze kombinovat s dalšími slevami, akcemi a akční nabídkou. Platí pouze pro 
členy zákaznického klubu SIKO. Registrujte se na našich webových stránkách 
nebo přímo na prodejně při nákupu. Kupon je platný do  31. 8. 2015. 

UŠETŘETE
při nákupu SIKO KOUPELNY

10%
Nelze kombinovat s dalšími slevami, akcemi a akční nabídkou. Platí pouze pro 
členy zákaznického klubu SIKO. Registrujte se na našich webových stránkách 
nebo přímo na prodejně při nákupu. Kupon je platný do  31. 8. 2015. 

UŠETŘETE
při nákupu SIKO KUCHYNĚ

Příklad 4.
Zimní zahrada

Úvěr 
budete mít 
schválen 
do 24 hodin.

Nízký úvěr na zimní zahradu splatíte rychle 
Půjčka ProBydlení bez akontace – 150 000 Kč
Doba splatnosti: 6 let
Měsíční splátka: 2 489 Kč
Úroková sazba překlenovacího úvěru po dobu 4 a 3/4 roku 
- 5,0 % p. a.
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření po dobu 1 a 1/4 
- 2,99 % p. a.
RPSN - 5,97%
Celkem zaplaceno: 177 865 Kč
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Finanční
rádce

Půjčka ProBydlení se vyplatí 
i v případě ne příliš rozsáhlých 
plánů na modernizaci – staveb-
ní spořitelna ji poskytne už od 
částky 50 tisíc korun. 
Stejně tak se půjčka vypla-

tí při dokončovacích pracích 
v bytě či domě nebo při náku-
pu nového vybavení domácnosti 
„na míru“, ať už jde o kuchyň-
skou linku včetně spotřebičů 
a osvětlení, vestavěné skříně 
nebo třeba centrální vysavač. 
V rámci terénních úprav zase 
můžete fi nancovat zabudovaný 
bazén nebo garážové stání. 

a nemohou zajistit úvěr zá-
stavním právem k nemovitosti. 
Hypotéky jsou sice v současné 
době v kurzu díky velmi nízkým 
úrokům, jenže jejich vyřizování 
bývá často zdlouhavé a na-
víc ne každý se svou žádostí 
uspěje. Je také třeba myslet na 
spoustu dodatečných starostí 
s refi nancováním po skončení 
fi xace. 
Na druhou stranu klasické 

spotřebitelské úvěry jsou pro 
fi nancování úprav bytu či domu 
až příliš nákladné a nadměr-
ně zatěžují rodinný rozpočet. 

Pokud jste již za uplynulý rok nějaké úpra-
vy domu či bytu provedli a zaplatili, můžete si 
faktury nechat zpětně proplatit. Získáte tak další 
prostředky na vybavení domácnosti. 
Na Půjčku ProBydlení můžete vsadit i tehdy, 

pokud jste se rozhodli postavit si dům snů – 
díky úvěru můžete koupit pozemek, hypotéka 
pak poslouží k fi nancování samotného rodinného 
domu. 
Také pořízení družstevního bydlení je s půjčkou 

od Wüstenrotu snadné. Můžete si ho pořídit bez 
zástavy jiné nemovitosti až do výše dvou milionů 
korun – stačí jen zajištění jedním ručitelem 
a uzavření životního pojištění. A konečně – půjč-
ku můžete využít třeba také na dofi nancování 
hypotéky. ••

Až 2 miliony 
korun bez 
nutnosti zástavy 
nemovitosti 
můžete získat 
s Půjčkou 
ProBydlení 
na pořízení
družstevního 
bytu.

Příklad 5. 
Rekonstrukce  
Celková rekonstrukce bytu je spojena s vyššími náklady. Úvěrem s nižší splátkou 
a delší dobou splatnosti nezatížíte tolik svůj rodinný rozpočet.
Půjčka ProBydlení bez akontace ve výši 750 000 Kč
Doba splatnosti 14 let
Měsíční splátka: 6 700 Kč
Úroková sazba překlenovacího úvěru po dobu 8 let a 2 měsíců - 5,7 % p.a.
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření po dobu 5 let a 10 měsíců - 2,99 % p.a.
RPSN - 6,36 %
Celkem zaplaceno: 1 121 606 Kč

ně zatěžují rodinný rozpočet. ně zatěžují rodinný rozpočet. 

S rokem od   ročněr  te  žete zís at jč  ro dlení za ro o o  saz  sníženo  o   ročn
e z ladní saz   stenrot pos tne dal í sle
  p a  za dal í prod t  sjednané  stenrot  p a  za naspoření   ílo é č st  p a  za zaji t ní r  ne o itostí
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Laďka Něrgešová: 
Náš byt jsem 
zařizovala tak, aby 
nám v něm bylo dobře

Připravila: Petra Škeříková
Foto: FTV Prima

dvojici musejí sami dohodnout. 
Ale opora rodině, to už je funk-
ce, o které by se dalo mluvit. 
Já jsem vlastně byla najatá 
hlavně jako empatický prvek, 
který se do nového konceptu, 

áte k tématu 
bydlení a byto-
vého designu 
blízko? Když 
jste byla oslo-

vena s nabídkou moderování 
pořadu Jak se staví sen, cíti-
la jste se „jistější v kramfle-
cích“ než třeba u Farmáře?
Myslím, že jako většina „hol-
čiček“, samozřejmě řečeno 
s nadsázkou, mám k bytovému 
designu blízko. A možná ještě 
víc. K herectví pro mě byla 
architektura druhou alternativou, 
když jsem se rozhodovala, co 
bych chtěla studovat, aby mě 
to opravdu bavilo. Tudíž toto 
téma je mi samozřejmě bližší 
než farmaření. Ale já ani v jed-
nom z těchto projektů naštěstí 
nefunguju jako odborník, ale 
jako prostředník. (směje se)

Znamená to tedy, že vaše 
role při natáčení pořadu je 
výhradně moderátorská? Do 
samotné přeměny žádným 
způsobem nemluvíte a jste 
jakousi oporou rodině, která 
proměnu bytu podstupuje?
Ano, do přeměny samozřejmě 
vůbec nemluvím, a to ani tro-
chu. K tomu jsou tam studo-
vaní odborníci, kteří se v té 

obyvatelé na začátku a pak 
až po přestavbě?
Jedu si linku s rodinou, vidím 
byt před a pak až po. Většina 
přeměn se odehrává daleko od 
Prahy a já tam během těch 
pěti dní nemám co dělat. Ale 
něco navíc oproti těm rodinám 
přece jen mám – většinou 
si od designérů nechám už 
v pondělí ukázat vizualizaci 
návrhu. Takže alespoň tuším, 
co se tam do pátku bude ode-
hrávat. Oni ne. V pátek, v den 
předání, vidím přeměnu tak 
o tři hodiny dříve než oni. Jinak 
to máme vlastně nastejno.

Česko hledá SuperStar, Farmář hledá ženu či VIP zprávy – to jsou jen ty nejznámější pořady, kterými provázela 
pohledná a zároveň svérázná moderátorka a herečka Laďka Něrgešová (39). Nově ji každou sobotu v podvečer 
mohou diváci vidět v pořadu Jak se staví sen, v němž bytoví architekti mění rodinám sny o jejich bydlení v re-
alitu. Právě kolem bydlení se točil náš rozhovor s oblíbenou moderátorkou.

M

Laďka 
Něrgešová 

má takříkajíc 
proříznutou 

pusu, nejen proto 
patří mezi českými 

moderátorkami
 ke špičce.

Rozhovor
čísla

v němž se hodně soustředíme 
na příběh rodiny, hodí.

Dostanete se v průběhu 
přeměny „na stavbu“, nebo 
byt vidíte stejně jako jeho 
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Rozhovor
čísla

S novinářem 
Jaroslavem Pleslem 
vychovávají syna 
Adama.

Jak vy sama bydlíte? Obývá-
te byt nebo dům? A kdo vám 
jej zařizoval a v jakém stylu?
S manželem jsme se od 
začátku jasně shodli, že při 
našem stylu života je úplný 
nesmysl bydlet v baráčku, 
takže máme byt. Bydlíme 
v Praze blízko centra. Já jsem 
toužila po vysokých stropech, 
původních parketách, špale-
tových vysokých oknech, po 
bytě s halou a balkonem. 
A přesně to jsem v osmém 
měsíci těhotenství sehna-
la! (směje se) V šestinedělí 
jsem pak jezdila kontrolovat 
rekonstrukci. Dispozičně mi 
byt překreslila a navrhla moje 
kamarádka, která má na to 
školu, ale vybavení už jsem 
si dělala sama, samozřejmě 
po poradách s manželem. 
Rozhodně ale nemáme žádné 
luxusní a draze pořízené vy-
bavení. Řekla bych, že je náš 
byt spíš jednoduše zařízený 
v duchu, řekněme funkcionali-
smu, ke kterému s manželem 
oba inklinujeme.

Přináší vám pořad Jak se 
staví sen nějakou inspiraci? 
Už se stalo, že se vám něja-
ký kousek nábytku, deko-
race nebo nápad z pořadu 
natolik zalíbil, že jste jej pak 
uplatnila doma?
Bohužel ano. Přináší mi 
inspiraci a energii z nového. 
„Bohužel“ říkám proto, že 
už po druhém díle jsem se 
neudržela a překreslila náš 
obývací pokoj, se kterým jsem 
už delší dobu nebyla spokoje-
ná, a u truhlářů jsem objed-
nala nové věci. Ale není to 
nakažlivé jen pro mě, i sami 
architekti měli s počátkem na-
táčení, alespoň podle toho, co 
mi říkali, tendence pořizovat si 
domů nějaké nové věci, třeba 
hezčí vypínače a zásuvky. 
(směje se)
 
Šla byste sama do takového 
pořadu? Dokážete si před-

Stavte s těmi nejlepšími!

www.fb.com/ceskecihlyheluz

www.heluz.cz

Zakupte materiál HELUZ na hrubou stavbu rodinného 
domu - získejte navíc ŠEKOVOU KNÍŽKU HELUZ  
a ušetřete na stavbě celého domu!



15

stavit žít v bytě, který pro vás navrhl a zařídil 
někdo jiný? 
Já bych do toho šla, ale měla bych jedno 
ALE. Mít kompletní rekonstrukci včetně elektřiny 
a dalších věcí za pět dní je fakt sen. Navíc bez 
mé asistence a těch nervů? To je super! Šla 
bych do toho i proto, že za ty přestavby rodiny 
nezaplatí ani korunu. Komu by se to nelíbilo, 
že? Moje ALE by spočívalo v podmíněném vý-
běru architektů. Což samozřejmě rodiny nemají. 
Všechny tři naše dvojice jsou velmi šikovné, ale 
už teď vím, čí styl mi sedí více. A trvala bych 
na nich. Mně by ani tolik nevadilo, že nevím, 
co přesně mi v bytě dělají, koneckonců taková 
jsou pravidla hry, ale musela bych vědět, že je 
to v duchu toho, co se mi líbí a co mám ráda.

Máte ve svém bytě nějaké oblíbené místo, 
kde je vám dobře, nebo nějaký oblíbený kus 
nábytku?
Snažila jsem se celý byt zařídit tak, aby nám 
všem v něm bylo dobře všude. Naštěstí to 
funguje! Několik let jsem ale věděla, že obývák 
nám trošku pokulhává, ale to už je pryč. Takže 

???

mně je dobře už ve chvíli, 
kdy do našeho bytu vstoupím, 
a tak to má být. Nejlépe je mi 
samozřejmě v posteli. Ne že 
by byla tak vychytaným kous-
kem nábytku, ale jednoduše 
proto, že strašně ráda spím!
 
Mluvíme o vaší profesi 
moderátorky, ale vy jste 
také herečka a samozřejmě 
maminka. Jak se vám daří 
všechny pracovní aktivity 
spojit s péčí o rodinu?
Při mé práci to bývá tak, že 
někdy je toho šíleně moc 
a někdy zase šíleně málo. 
Obojí je dobře. A při obojím 
je pro mě rodina na prvním 
místě! V tomhle mi asi nebude 
rozumět většina mužů, pro něž 
je sice zázemí fajn, ale reali-
zují se v zaměstnání a ve své 
kariéře. Já to tak nemám… 

Když se mi práce začíná kupit, postavím se na 
zadní, spustím brzdu a snažím se udělat maxi-
mum pro to, abych měla čas na syna a abych 
měla stále sílu postarat se o svou rodinu. A to 
i časově. Snažím se najít co nejvíce chvil, kdy 
jsme všichni spolu. Což je při mém a manže-
lově vytížení někdy skutečně nadlidský úkol. ••

„Vybrala jsem si Heluz, protože jsou to poctivé a kvalitní české cihly.“

Barbora Špotáková – světová rekordmanka v hodu oštěpemStavte s těmi nejlepšími!

www.fb.com/ceskecihlyheluz

www.heluz.cz

Zakupte materiál HELUZ na hrubou stavbu rodinného 
domu - získejte navíc ŠEKOVOU KNÍŽKU HELUZ  
a ušetřete na stavbě celého domu!

ŠEKOVOU KNÍŽKU HELUZ  
ušetřete na stavbě celého domu!

Jak se 
staví sen 
s Wüstenrotem
Dubnové a květnové díly pořadu Jak se staví 
sen budou zastřešeny společností Wüstenrot, 
jež se stala jejich sponzorem. Nenechte si ujít 
další atraktivní proměny bytů a emotivní výrazy 
v tvářích jejich obyvatelů! 
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Finanční
rádce

s pojistnou částkou uvedenou ve smlouvě. Jestli 
je mezi nimi zásadní rozdíl, chtělo by to změnu.

Wüstenrot má pojištění pro každého
U pojištění domácnosti máte na vybranou ze tří 
variant: MINI, PLUS a SUPERPLUS. Všechny 
jsou nastaveny tak, aby vám v případě pojistné 
události pojistné plnění pokrylo náklady na 
pořízení stejné nebo srovnatelné věci, která byla 
zničena. 
Variantu MINI jsme připravili na míru začínají-

cím domácnostem, seniorům a klientům pronají-
majícím částečně zařízenou domácnost. 

A
teď si představte, 
že vám někdo 
„vybílí“ byt nebo 
vyhoříte. Máte ale-
spoň zdání, kolik 

by vás to stálo, než byste si 
vše pořídili nové? Zkuste si to 
spočítat. Pokud svoji domác-
nost nemáte pojištěnou vůbec, 
zaplatíte všechno z vlastní 
kapsy. Jestli už nějaké pojištění 
sjednané máte, porovnejte 
výslednou sumu vaší inventury 

Co je domácnost 
a jak ji pojistit

ProDomov 
PLUS
a SUPERPLUS
se slevou 
až 30 %

Pro účely pojištění tvoří domácnost soubor movitých věcí, tedy věcí, které se dají obrazně 
řečeno z bytu nebo domu vysypat. Vaše domácnost není ale jen nábytek, koberce, svítidla, elek-
trické spotřebiče, ale i oblečení, boty, sportovní potřeby, knihy, obrazy a jiné umělecké předměty, 
květiny i šperky a peníze.

neboBYDLETE JIŽ ZA 3 MĚSÍCE

www.stavsi.cz

Nízkoenergetické zděné typové i atypické domy ze stavebního 
materiálu STAVSI s dodáním na klíč nebo jako hrubá stavba. 
Sleva z domu na klíč pro klienty stavební spořitelny Wüstenrot.

STAVTE SI SE STAVSI ...
Stavebnice, která vám nabízí vlastnosti zděné stavby, 
odolnost betonové konstrukce a rychlost dřevostavby.
STAVSI PRO PROFESIONÁLY – STAVSI SVÉPOMOCÍ.

STAVSI – PRO STAVBU TO NEJLEPŠÍ

inzerce_wustenrot_FINAL.indd   1 3/9/15   10:29 PM

Ukažme si na příkladu, jak 
jsme pojistili paní Jarmilu (72) 
z Kladna, která se přestě-
hovala do moderně a velmi 
střízlivě zařízeného jedno-
pokojového bytu v prvním 
patře a jak sama říká, díky 
stěhování se s výjimkou 
svých oblíbených knih a ně-
kolika obrázků zbavila všech 
nepotřebných krámů. Hodnotu 
svého majetku spočítala s po-
mocí poradce na 250 000 Kč 
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a na tuto pojistnou částku si 
sjednala pojištění. 

Roční pojistné za pojištění 
domácnosti, včetně pojištění 
odpovědnosti za škodu způso-
benou provozem domácnosti, 
bude stát paní Jarmilu 680 Kč. 
Soukupovi se před pláno-

vanou kompletní rekonstrukcí 
bytu až trochu podivili, co 
všechno do jejich domácnosti 
kromě dvou dětí za deset let 
přibylo. Kolik oblečení, sportov-
ní výbavy a elektroniky! Není 
divu, že když byla rekonstrukce 
dokončena a byt nově zařízen, 
dali na doporučení poradce 
Wüstenrotu a uzavřeli si nové 
pojištění ve variantě PLUS na 
částku 1,3 milionu korun.
Uvítali, že budou mít pojištěné 

také věci v uzamčených nebyto-
vých prostorách (kola v komoře 

Co je domácnost 
a jak ji pojistit

proti bytu) i v garáži o dvě ulice dále, kde mají 
uskladněné pneumatiky. 
Raději si sjednali i pojištění skel, které se 

vztahuje rovněž na sklokeramickou varnou 
desku. 

Roční pojistné za domácnost v Praze,  
včetně pojištění odpovědnosti pro všechny 
členy domácnosti, s limitem plnění 1,3 mil. Kč 
je 4700 Kč. Limit pojištění v nebytových pro-
storách si zvýšili na 20 000 Kč, pneumatiky 
v garáži odhadli na hodnotu 13 000 Kč a nová 
sklokeramická varná deska by je stála  
15 000 Kč. Toto připojištění je vyjde na 810 Kč. 
Celkem činí roční pojistné za pojištění celé 
domácnosti včetně odpovědnosti 5510 Kč. 

Se slevou se dostali na částku 3857 Kč ročně. 
Když si ji rozložili na čtvrtletní platby, 964 Kč ve 
svém rodinném rozpočtu vůbec nepocítí.
Varianta SUPERPLUS pak spolu s možným 

připojištěním uspokojí i nejnáročnější klienty jako 
je například pan Svoboda ze Znojma, který svůj 
movitý majetek v rodinném domě 6+1 vyčíslil 
na 3 miliony korun. 

Hodnotu zařízení značně zvyšuje nábytek na 
zakázku doplněný několika designovými kusy  
a originály obrazů od známých malířů.

Limit plnění pro odcizení cenností si zvýšil na 
půl milionu korun. Protože hodně cestuje, zvolil 
pojištění odpovědnosti s krytím Evropa a limi-
tem plnění 5 mil. Kč. Roční pojistné po slevě 
Wüstenrot mu vyšlo na 7980 Kč. 
Novinkou je doplňkové pojištění podnikání, 

které umožňuje osobě podnikající z domo-
va plnohodnotné pojištění její podnikatelské 
činnosti. 
Důležitým doplňkem pojištění domácnosti 

je pojištění odpovědnosti za škodu či jinou 
újmu v občanském životě. Součástí tohoto 
pojištění je pojištění odpovědnosti vyplývající 
z vlastnictví psa, což není běžným standar-
dem. U pojištění občanské odpovědnosti si 
můžete vybrat ze tří limitů pojistného plnění 
a nemusí být platné jen v České republice, 
ale i v celé Evropě. Nabízíme vám i sa-
mostatné pojištění odpovědnosti za škodu 
z provozu domácnosti.••

neboBYDLETE JIŽ ZA 3 MĚSÍCE

www.stavsi.cz

Nízkoenergetické zděné typové i atypické domy ze stavebního 
materiálu STAVSI s dodáním na klíč nebo jako hrubá stavba. 
Sleva z domu na klíč pro klienty stavební spořitelny Wüstenrot.

STAVTE SI SE STAVSI ...
Stavebnice, která vám nabízí vlastnosti zděné stavby, 
odolnost betonové konstrukce a rychlost dřevostavby.
STAVSI PRO PROFESIONÁLY – STAVSI SVÉPOMOCÍ.

STAVSI – PRO STAVBU TO NEJLEPŠÍ

inzerce_wustenrot_FINAL.indd   1 3/9/15   10:29 PM
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   Byt po babičce

Připravila: Vladimíra Storchová
Foto: Jaroslav Hejzlar

Rekonstrukce 
bytu

Po pěti letech života v pronájmu dostala mladá dvojice úžasný dárek. Babička 
přepsala na vnučku svůj čtyřicet let starý panelákový byt. 

vat“, říká Hana. Po čase ale měli lepší představu 
o finanční náročnosti úprav a nakonec se roz-
hodli, že si vezmou hypotéku nejen na bydlení, 
ale také na vybavení domácnosti. Vznikl tak byt 
ušitý jim přesně na míru.

Zjednodušení je vítáno
Poměrně členitý byt se prosvětlil, propojily se 
prostory podle toho, jak to novým majitelům 
vyhovovalo, a vznikla oddělená pracovna, což je 

a první schůzce 
s vybranou de-
signérskou firmou 
vysvětlili manželé 
svoje představy: 

„Chtěli jsme jen zrušit jád-
ro, novou koupelnu, kuchyni 
a elektrorozvody, nábytek jsme 
neřešili. Říkali jsme si, že zpo-
čátku pořídíme to nejnutnější 
a budeme postupně dokupo-

N Základem je 
tu bílá výmalba, 
v obytném 
prostoru ji 
doplňuje vynilo-
vá tapeta, barvy 
jsou celkově 
chladné.

Televizní stěna 
skrývá pracovnu, 
je v ní připraven 
prostor pro 
posuvné dveře, 
kdyby někdy byly 
zapotřebí 
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Za dveřmi jedné skříně 
v chodbě se skrývá pračka, 
není ji ani moc slyšet

Financování bytu

Spočítejte si svou 
hypotéku na: 
www.wustenrot.cz
Úrokové sazby již od 
1,84 % ročně

pro oba důležité místo. Hana 
si pochvaluje: „Splňuje všechny 
naše náročné požadavky, je 
prostorná, má dostatek úlož-
ného prostoru i požadovaných 
21 elektrických zásuvek, které 
opravdu všechny využíváme. Je 
zde vhodné osvětlení s po-
mocí LED pásu a stropního 
osvětlení.“ Ledkové světlo je tu 
v oblibě. Stejný světelný pás 
je po pravé straně v televizní 
stěně, jiný osvětluje kuchyňskou 
sestavu. V chodbě je světelná 
noční navigace, u podlahy je 
trvale svítící LED osvětlení, kte-
ré je možné vypínačem rozsvítit 
víc. Většina vypínačů má modré 
podsvícení, takže se v noci 
nemusí svítit a v předsíni, která 
nemá žádné okno, přesto každý 

Celkové náklady činily 1 250 000 Kč, 1 milion
připadl na rekonstrukci a 250 tisíc na vybavení. 
Náklady na hypotéku vyšly takto:
Splátka Hypotéky na bydlení na 1 mil. Kč 
s dobou splatnosti 20 let a úrokovou sazbou 
2,34 % p.a. (RPSN 2,36 %) - 5 221 Kč
Splátka Hypotéky na cokoliv na zařízení bytu 
s desetiletou dobou splatnosti a úrokovou sazbou  
4,79 % p.a. (RPSN  4,89 %) - 2626 Kč 
Celkem: 7 847 Kč
Oba úvěry jsou bez poplatku za vyřízení úvěru a za 
jeho správu.

Pohled do části obýváku Oblíbený barpult



V ložnici je použita textilní tapeta Orsei
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trefí, kam potřebuje. Velmi to 
oceňují přespávající návštěvy.
„Celkové barevné ladění bytu 

je přesně podle našeho přání“, 
vysvětluje majitelka, „v návrhu 
bylo vše teplejší, ale my jsme 
technicky zaměření a máme 
rádi chladné barvy a kov, takže 
to designér předělal podle 
našeho přání.“

Hra s centimetry
Byt se propojením kuchyně, 
obývacího pokoje a pracov-
ny opticky zvětšil, rodina si 
už neumí představit, že by 
neměli mezi kuchyní a obytnou 
částí barový pult, který je plně 
vytížený.  Vzhledem k velikosti 
a možnostem bytu je úložných 
prostor omezené množství, ale 
jsou využity na maximum. Přáli 
si i horní skříňky v kuchyni 

několik drobných změn jako je 
dětská zábrana do pracovní-
ho koutu či posunutí postele, 
aby se vešla ta dětská. Další 
důkaz, že promyslet byt se 
vyplatí. ••

až ke stropu, protože, jak říká Hana: „…jsme 
vysocí, a chtěli jsme prostor co nejlíp využít, 
také kuchyňská linka je zvýšená, původně jsme 
plánovali 105 cm, ale kvůli oknu je jen 91 cm.“
A ještě jeden podstatný detail: V bytě už 

nějakou dobu žijí tři. Miminko si vyžádalo jen 

Není tu nic, co by nás rozčilovalo, jsme 
spokojení, ale šok jsme si tu prožili. Když se 
před  rekonstrukcí koupelny zaměřovalo, 
chybělo celých 45 cm, a nikdo nevěděl, kam 
zmizely. Při bourání se ukázalo, že umakar-
tové jádro je o hodně menší než připravený 
prostor, v mezeře byla dřevěná krabice! No, 
aspoň teď máme větší koupelnu, skříňky 
v koupelně a na WC mohly být zapuštěné 
a je v nich plno místa. V podlaze je cívka 
s termostatem, takže lze nastavit, které dny 
v týdnu a v kterou hodinu má na kolik stup-
ňů topit. V zimě je to velmi příjemné, přes 
léto se vypne. Byt na míru je velká výhoda, 
nic se nemusí složitě dořešovat, vyhovuje 
zcela našemu životnímu stylu.

Byt na míru 
je velká 
výhoda.

Nic nám nechybí

???

www.kmbeta.cz     800 150 200

Støechy KM BETA znají 
naši zákazníci  desítky let. 
Díky jejich dùvìøe jsme 
nejvìtším èeským výrobcem 
stavebních materiálù. Nyní 
vám dodáme i ostatní 
materiály pro hrubou 
stavbu. 

Kontaktujte nás. 
Zajistíme vám 
bezplatný servis 
a nejlepší cenovou 
nabídku!

Støešní krytina Vápenopískové cihly Pálené cihly a stropy Maltové smìsiPál é ihl t
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Rekonstrukce 
bytu
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Promyšlená rekon-
strukce proběhla za dva 
měsíce. šude v bytě 
jsou sádrokartonové 
podhledy, které kryjí 
nové elektrorozvody. 
Spokojenost majitelů 
zvyšuje právě akt, 
že vše je vyřešeno do 
posledního detailu. 

Umyvadlo Vitra – 
splněné přání

Obklady Imola Blown
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oupelna za prosklenou stěnou včetně 
WC, v prostoru, který volně navazuje 
na šatnu či ložnici, vana uprostřed 
obytné místnosti … Není to diktát, 
jen další možnost.

Otevřená koupelna potřebuje opravdu dostatek 
místa, dobré odvětrání, zaručující dokonalé od-
vádění par a vlhkosti, jinak budete mít pocit, že 
žijete v prádelně. Ovšem i tak by vedle avant-
gardní koupelny měla být ještě jedna uzavřená 
pro hosty. A pro budoucí proměny vašeho, teď 
nejspíš svobodného, života si ponechte zadní 
vrátka – možnost koupelnu nějakým způsobem 

Design, 
trendy

Revolučnější proměny v interiéru zaznamenala vedle koupelny 
snad jen kuchyně. I vrcholně intimní místo dnes vstupuje do bytu 
a klidně se usadí elegantní vanou  přímo uprostřed dění. 

K

V koupelně 
očistěte 
i duši

alespoň opticky uzavřít. Vy, kteří 
trváte na tom, že v koupelně 
má mít člověk soukromí, se 
zaměřte na vytápění, odvětrává-
ní a vybavení. 

WC u vany?
Záleží na počtu členů rodiny 
a na chodu celé domácnosti. 
Koupelnové sety obvykle ob-
sahují i WC jako součást, op-
timálně by se ale mělo jednat 
o druhé WC. Samostatná míst-

Umyvadlo 
na nožkách, 
i do koupelen 
proniká 
retro. ex.t

nůstka je velice žádoucí, zvlášť 
když se vás ráno vypravuje do 
světa víc, a o pobyt v koupelně 
propuká  boj. Pokud tam však 
WC prostě mít chcete, vedle 
něj by rozhodně měl být bidet. 
Jen tehdy má toto uspořádání 
opravdu smysl. 
V nově a velkoryse pojaté 

koupelně by naopak zcela urči-
tě neměla stát pračka ani koš 
na prádlo, pokud je místa dost, 
bude koupelně slušet lehátko. 

S nábytkem opatrně
Všechno, co opravdu potřebu-
jeme mít v koupelně, se vejde 
do několika málo skříněk, které 
se obvykle umístí k umyvadlu. 
Představa krásně vyrovnaných 
čisťounkých ručníků, osušek 
a koupacích plášťů je falešná. 
Pokud se nepřevlékáte obden, 
a stejně rychle nevyměňujete 
ručníky, prádlo uložené v uza-

 Trendy, Le Bon
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Připravila: Vladimíra Storchová
Foto: archiv autorky

Otevřené koupelny, to je něco 
jiného. Můžete vytvářet určité 
předsíně či předpokoje koupel-
ny, kde kvalitní nábytek vynikne 
a ručníky i jiné věci budou pří-
jemně blízko. Vznikne tak navíc 
přirozený přechod do obytných 
částí. ••

vřené koupelně vám navlhne a zatuchne. 
Stejné je to s krásnými kosmetickými lahvička-
mi. Pokud neuklízíte denně,  usadí se na nich 
prach, slepený vlhkem, a je po efektu. V kou-
pelně obzvlášť platí, že méně je více. Měli byste 
tu relaxovat, bezpečně se pohybovat, uvolnit se. 
Dopřát si nahřáté ručníky a teplé vyhřívané dlaž-
dice na podlaze, tyto investice mají smysl.

Financování
Na přestavbu koupelny jsme pro vás připravili 
kalkulaci Půjčky ProBydlení 
Výše úvěru:  150 000 Kč 
Doba splatnosti: 8 let
Měsíční splátka: 1961 Kč
Překlenovací úvěr s úrokem 5 % p.a. se splácí 5 let 
a 7 měsíců, úvěr ze stavebního spoření s úrokovou 
sazbou 2,99 % p.a. po dobu 2 let a 5 měsíců
Úvěr vás bude stát v průměru ročně (RPSN) 5,97 %
Celkem zaplatíte: 186 959 Kč

Žlutě natřený rám dveří 
koupelnu rozsvítil

Co dělá dokonalou 
koupelnu

• Bezpečný provoz: vana i podlaha s protisklu-
 zovou úpravou, sedátka do sprchy, madla 
 u vany
• Tepelný komfort: vyhřívaná podlaha, 
 vyhřívané držáky ručníků
• Dobré osvětlení: úsporné zdroje s denním 
 světlem podél hlavního zrcadla+centrální 
 osvětlení, máte-li možnost přímého denního 
 světla, vyhráli jste 
• Kvalitní sanita jedné značky: nekombinovat 
 výrobky různých dodavatelů
• Barevné sladění: Jednoduché neutrální tóny 
 obkladů a podlah jsou vhodnější a trvalejší,  
 o barevný akcent  se postará koupelnový textil, 
 který lze  často obměňovat 

Barva pro Spaces, Le Bon 

 Trendy, Le Bon
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pel Zafi ra
Když německá au-
tomobilka představi-
la v roce 1999 prv-
ní generaci Zafi ry, 

slavila úspěch. Rodinnému vozu 
od Opelu se daří i po letech 
a třetí generace Zafi ry s přídom-
kem Tourer patří mezi oblíbená 
vozidla i na českých silnicích. 
Není divu – dokáže bez větších 
potíží odvézt až sedm pasažérů 
(ovšem za příplatek), což je pro 
většinu českých rodin víc než 
dost. 
Pokud sedm míst nepotře-

bujete, můžete místo sedaček 
navíc využít rozměrný zavazadel-
ník o objemu 650 litrů. Aktivní 
rodiny se spoustou zájmů se 
tak nemusejí ani v nejmenším 
omezovat – za dobrodružstvím 

Auto-moto

volantem občas rádi užijí. Naopak v režimu Kom-
fort vůz absorbuje veškeré nerovnosti a zajišťuje 
pohodlné svezení.

Volvo XC70
Rodinu i s kompletním nákladem bez problémů 
odvezete i ve švédském dostavníku Volvo XC70. 
Crossover, který si troufne i do lehkého terénu 
a v zimních podmínkách vás na horách v žádném 
případě nezradí, si vysloužil popularitu především 
díky nekompromisnímu důrazu na bezpečí posád-
ky a pohodlnému svezení za každé situace. 
Severská automobilka velké kombíky vždycky 

uměla a XC70 to jen potvrzuje. Obrovské kombi 
nemá žádné sportovní ambice, tento rodinný vůz 
zdůrazňuje jiné své přednosti – především nezpo-
chybnitelnou bezpečnost. Volvo XC70 je pořádný 
kus auta z pořádné švédské oceli a v krizových 
situacích se na něj můžete spolehnout. Také díky 
sadě promyšlených bezpečnostních asistentů, kteří 
vás nenechají na holičkách. 
Jestliže na každý výlet či dovolenou vláčíte 

tuny věcí, pohled do zavazadelníku vás potěší. 

nebo třeba na dovolenou mo-
hou vyrazit v „plné polní“, se vší 
bagáží, kterou potřebují. 
V případě častého cestování 

je dobrou volbou příplatkový 
adaptivní podvozek FlexRide, 
který za necelých 25 tisíc korun 
nabídne tři předvolené stupně 
tuhosti tlumičů. V režimu Sport 
je podvozek příjemně tuhý, záro-
veň ztuhne také řízení a přístro-
jový štít se obarví rudou – to je 
něco pro otce rodin, kteří si za 

O

Rodinní parťáci
Aktivní rodiny potřebují prostor, zejména na cestách. Znáte to – odvézt sportovní náčiní 
a další bagáž pro čtyři a více lidí není jen tak. Výhodou je, že v současné nabídce bez 
větších problémů najdete praktické automobily v různých cenových kategoriích. Nás oslo-
vily nová Škoda Fabia (zvlášť jako kombík), Opel Zafi ra a Volvo XC70. 

V Opelu 
Zafi ra se 
sveze sedm 
lidí. Nebo 
spousta 
zavazadel.

Cor _ WUS 195x120.indd   1 2 .02.15   11:12

Pojištění
ProAuto

Pojištění Opel pro nový Opel 
Zafi ra jsme propočetli 40leté-
mu klientovi z Prahy.
Objem, výkon: 1,4, 88kW 
Cena vozu: 540 000 Kč
Bezeškodní průběh: 
80 měsíců
Roční  pojistné: 14 526 Kč
Opel pojištění je kombinací 
povinného ručení a havarijní-
ho pojištění s 0% spoluúčastí 
v případě opravy vozidla v au-
torizovaném servisu Opel. 
S pojištěním Opel je vozidlo 
pojištěno u Wüstenrot pojiš-
ťovny a.s.

Tip Wüstenrotu
Opel Zafi ra je ideálním dostavníkem 
pro velké rodiny

Připravil: Martin Kavka
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Je dobře přístupný a má pravidelné geometric-
ké tvary. V tomto případě se „tetrisu“ se svou 
bagáží i tou svých dětí bát nemusíte. Velikost 
vnitřního prostoru navíc vynikne také ve chvíli, 
kdy si na zadní sedačky sedne vytáhlý puberťák 
– s místem na hlavu či nohy rozhodně nebude 
mít problém.

Cor _ WUS 195x120.indd   1 2 .02.15   11:12

Volvo XC70 si 
zamilují rodiny 
s aktivním 
životním stylem

Pojištění
ProAuto
Pojištění  ProAuto pro nové VOLVO XC70 
(2,0, 133 kW) 
Cena: 1 125 000 Kč
Klient: 38 let z Tábora
Bezeškodní průběh: 120 měsíců
Roční pojistné - povinné ručení: 2 660 Kč
Roční pojistné za povinné ručení a havarijní pojiš-
tění (s 10% spoluúčastí): 22 966 Kč
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Škoda Fabia Combi
Třetí generace populární Fabie je 
na světě. Škoda posílá svůj již 
tradiční model na trh v obvyk-
lých karosářských variantách – 
jako hatchback i jako praktičtější 
kombík. Už kratší verze nabízí 
zavazadelník o základním obje-
mu 330 litrů, a je tak schop-
na posloužit méně početným 
rodinám. Kombík má zavazadel-
ník o poznání větší – 530 litrů 
v základu. 
Nejslabší motorizací nové Fa-

bie je tříválec 1,0 MPI o výkonu 
55 kW. Agregát překvapivě dob-
ře funguje ve městě i na dál-
nicích, nicméně musíte počítat 
s častějším podřazováním. Na 
opačné straně nabídky motorů 
stojí čtyřválcový 1,2 TSI. 
Ten nabídne výkon 81 kW 
a z rodinného kombíku dokáže 
vykřesat jiskru života natolik, že 
je jízda s ním opravdu zábavná. 

Auto-moto

Nová Fabia 
se neztratí ani 
se základním 
tříválcovým 
motorem 
1,0 MPI. 
Ideální volbou 
je ale čtyřválec 
1,2 TSI.

Interiér nové 
generace Fabie 
je jednoduchý 
a velmi 
přehledný

Pojištění
ProAuto
Pojištění ProAuto pro 
novou Škodu Fabii COMBI 
(1,2, 81 kW) 
Cena: 306 000 Kč
Klient: 50 let z Vejvanovic
Bezeškodní průběh: 120 měsíců
Roční pojistné:  
Povinné ručení - 1 888 Kč 
Povinné ručení a havarijní 
pojištění   (s 5% spoluúčastí) 
- 6 830 Kč

Novinka
Nová Škoda Fabia je v prodloužené 
verzi praktickým rodinným společníkem
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Shrnuto a podtrženo, rodiny 
mají v případě Škody Fabie 
jednoduchou volbu. Především: 
oproti hatchbacku je bude 
o 200 litrů větší zavazadelník 
kombíku stát pouhých deset 
tisíc korun navíc. A pak: v po-
rovnání s prostorem u konku-
rence Fabia Combi jen těžko 
hledá adekvátního soupeře. 
Co se týká motorizace, ani se 
základním litrovým motorem se 
nebudete příliš trápit, se zábav-
nějším 1,2 TSI pak cena vozu 
jen lehce překročí třistatisícovou 
hranici. A to není vůbec k zaho-
zení… ••

• Začínající řidiči mohou získat za jízdu bez nehod již po dvou 
 letech 30% bonus 
• Zkušeným řidičům přiznává Wüstenrot za bezeškodní 
 průběh pojištění až 60% bonus 
• Vyježděný bonus u povinného ručení se převádí i na 
 havarijní pojištění
• Na další až tři auta v rodině poskytne Wüstenrot multislevu 
 ve výši bonusu u prvního vozu
• Úrazové připojištění dětí s limitem pojistného plnění 
 100 000 Kč je při sjednání povinného ručení s limitem 
 70/70 mil. Kč zdarma
• Povinné ručení lze rozšířit o připojištění
 • skel
 • živelní události a střetu se zvířetem
 • odcizení vozidla
 • nadstandardní asistenční služby zahrnující i poruchy 
  způsobené pochybením řidiče

Výhody povinného ručení 
Wüstenrot ProAuto

hlediska důleži-
tosti parametrů 
v rámci sjednání 
povinného ručení 
postavili Češi na 

první místo pojistné krytí. Za 
nejvíce důležité a spíše dů-
ležité ho označilo 81 procent 
dotázaných.
Pro 71 procent je velmi 

důležitý i kredit pojišťov-
ny, garance, kvalita služeb, 
rychlost a kvalita likvidace 
pojistných událostí a celková 
spokojenost s pojišťovnou. 
Pro 63 procent je smě-

rodatné i to, jaká je výše 

bonusů a malusů, které jim 
pojišťovna poskytne.
Pouze podle ceny se rozho-

duje jen 14 procent dotáza-
ných a pro 13 procent re-
spondentů je prioritou úroveň 
servisu, rychlost a kvalita.

Řidiči jsou odpovědněj-
ší, nehledí pouze 
na cenu 
Více než polovina českých 
řidičů, přesněji 51 procent 
z nich, se u povinného ručení 
vždy snaží vybrat nejlepší 
poměr ceny, kvality, dalších 
služeb či výhod, a také posu-

zují, jaké má daná pojišťovna 
renomé. Češi oceňují i vý-
hodnější připojištění skel nebo 
rozšířené asistenční služby.

Povědomí o zdražení 
cen povinného ručení 
roste s věkem
Jen asi deset procent Čechů 
ví o tom, že se povinné ručení 
zdražuje. Valná většina (90 %) 
ale detailní přehled o vývoji 
trhu nemá. O ceny povinného 
ručení se zajímají spíše starší 
a zkušenější řidiči. Malé pově-
domí mají zejména začátečníci 
ve věku 18 až 24 let. ••

Podle čeho čeští 
motoristé vybírají 
povinné ručení?
Průzkum na téma povinné ručení, který Wüstenrot provedl ve spolupráci 
s agenturou Ipsos začátkem letošního roku, přinesl některé zajímavé výsledky.

Z

 Začínající řidiči mohou získat za jízdu bez nehod již po dvou 

 Na další až tři auta v rodině poskytne Wüstenrot multislevu  Na další až tři auta v rodině poskytne Wüstenrot multislevu 

 Polovina českých motoristů vybírá povinné ručení v optimál-ním poměru cena, kvalita, bene  -ty a kredit po-jiš ovny.

 ýše pojistného krytí je důležitá pro   echů.
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tížnosti na tzv. 
lovce nehod se 
staly motoristickým 
koloritem uply-
nulých let. Snad 

každý, kdo měl na cestách 
smůlu a přimotal se do nějaké 
havárie, zažil metody těch-
to supů silnic, kteří číhají na 
nehody a těží z toho, že na 
místo přijedou jako první. Ještě 
otřesené účastníky havárií hned 
na místě přemlouvají k vyu-
žití svých služeb. Často jsou 
úspěšní – uloví zákazníka, za 
něhož kvůli předraženým ce-
nám dostanou tučnou provizi. 
Problém s lovci nehod, tedy 

asistenčními službami bez 
kontraktů s pojišťovnami, moc 
dobře znali nejen řidiči, ale 
i samotné pojišťovny. Proto od 
letošního roku funguje nová 
telefonní linka pomoci řidičům 
1224. Provozuje ji Česká kan-

Auto-moto

a počkal si na ,svou‘ asis-
tenční službu.“
Roman Sýkora je přesvěd-

čený, že tímto krokem ušetřil 
i několik desítek tisíc korun. 
Lovci nehod totiž navyšují cenu 
různě – vše začíná už drahým 
odtahem, vysoké jsou i částky 
za náhradní díly a práci, o ce-
nách za půjčení náhradního 
vozidla ani nemluvě. ••

celář pojistitelů a plán je jednoduchý: telefonní 
spojení umožní šoférům poradit se s pojišťov-
nou, zda nabídnutou službu přijmout, nebo si 
nechat rovnou přivolat smluvní asistenci. 
Zatímco smluvní asistenční služby fungují 

průhledně, lovci nehod vyjíždějí k nehodám 
bez vyzvání a nabízejí výrazně dražší služby. 
Pojišťovny pak náklady na opravy či zapůjčení 
náhradního vozu často krátí a hradí jen čás-
tečně. Hlavními oběťmi takových tahanic jsou 
samotní řidiči, kteří musejí vytáhnout ze svého 
i desetitisíce korun. Jinak by se opraveného 
vozu nemuseli vůbec dočkat. 
„Potkal jsem se s lovci nehod celkem třikrát,“ 

říká pětatřicetiletý Roman Sýkora z Prahy, 
a dodává: „Napoprvé jsem naletěl, chtěl jsem 
využít toho, že byli na místě první. Musel jsem 
totiž ještě do nemocnice na ošetření, tak jsem 
jim předal klíče, vzal si vizitku, podepsal plnou 
moc a nechal to na nich. Jenže oprava se pak 
táhla poměrně dlouho, rovněž jsem musel platit 
víc i ve srovnání s cenami v autorizovaném 
servisu, kam obvykle jezdím. Tam mě varova-
li, abych příště nechal vůz odtáhnout rovnou 
k nim. V dalších případech jsem proto odolal 

S

Linka 1224 pro řidiče: 
Vyhněte se lovcům nehod

Zatímco smluvní 
asistenční 
služby fungují 
průhledně, lovci 
nehod vyjíždějí 
k haváriím bez 
vyzvání a nabízejí 
předražené 
služby.

Připravil: Martin Kavka

dy volat na linku pomoci řidičům . Pokud neznáte tele-fonní číslo na smluvní asistenci své pojiš ovny. . estliže chcete rych-le zajistit odtah nepo-jízdného vozidla po ne-hodě nebo při poruše. . Chcete-li mít jisto-tu, že vše okolo opravy vozu proběhne pro-esionálně a za stan- dardní a nepředražené ceny. 
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Dům, který 
se vznáší 

Připravila: Vladimíra Storchová
Foto: Jaroslav Hejzlar

nejvíc vzdálen od země, vzniklo garážové stání, 
dům podpírá kůlna. Při tomto řešení byl podle 
přání majitelů zachovaný pěkný rovný prostor 
se vzrostlými stromy vzadu, tj. vlastně před do-
mem. Tady je společenská část s výstupem na 
terasu. Dům je v této části nejvyšší, nad ním 
se sedlová střecha láme. Vnitřní prostor  

a začátku bylo plno výstřižků 
a obrázků, které měly architek-
tům ukázat, jaký styl mají majitelé 
nestandardní parcely rádi. Architekti 
Mária Horecká Nalevanková a Patrik 

Zamazal se rozhodli, že dům se svažitému 
terénu nepřizpůsobí. V prostoru, kdy je dům 

Stavba
domu

N Velkou roli 
hrají prosklené 
plochy 
a bezbariérové 
spojení 
s exteriérem.

Postavit na pravidelné rovné parcele umí každý. Umístit dobře dům na komplikovaném pozemku, 
který je svažitý a lichoběžníkový, to je výzva.

Na terase 
z modřínového 
dřeva se krásně 
odpočívá
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projasňují střešní okna na 
východní straně. 
Tam, kde se objekt vznáší 

nad terénem a připomíná vzdá-
leně elegantní krabici na no-
žičkách, které se lehce zvedá 
víko, je část intimní s ložni-
cemi. Nelze do ní nahlédnout, 
nabízí zaručené soukromí. Se 
zahradou má rodina kontakt 
neustále, zajišťují ho velké 
prosklené plochy. 
„Konkrétní představu jsme 

zpočátku neměli,“ říká majitel, 
„ale chtěli jsme prostor, kde 
si mohu hrát naše děti a kde 

Stavba
domu

Spočítejte si svou 
hypotéku na:
www.wustenrot.cz
Úrokové sazby již od 
1,84 % ročně

Pokračování obýváku

Pomýšlíte na stavbu nebo koupi rodin-
ného domku a jste dostatečně bonitní? 
Právě pro vás jsme zkalkulovali příklad 
Hypotéky Wüstenrot:
Výše úvěru:  2,8 mil. Kč (do 70 % zástavní 
hodnoty nemovitosti)
Doba splatnosti: 20 let
Úroková sazba:  EXTRA s tříletou dobou 
fi xace -   1,84 % p. a. 
Měsíční splátka: 13 954 Kč
Hypotéku Wüstenrot získáte za výše 
uvedenou sazbu, když si u Wüstenrotu 
sjednáte zároveň i pojištění stavby a život-
ní pojištění.
Vyřízení hypotéky je zdarma a žádné po-
platky nebudete platit ani za správu úvěru.

Financování 
výstavby domu

Do domu se stoupá Hostinský pokoj či pracovna
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můžeme v klidu relaxovat. Proto jsme chtěli 
zachovat co nejvíc stromů z původního sadu, 
a to se architektům povedlo.“ Rodina z obytné 

Výhled z hlavního 
obytného 
prostoru, oheň 
v kamnech je 
bonus navíc

Dřevostavba
V USA se na konci 19. století začaly stavět dřevěné domy metodou two by four. Je to rámový 
způsob výstavby rovnou na parcele, stavitel potřeboval především fošny a hřebíky. Naše 
stavebnictví zná tuto metodu pod názvem letmá montáž. Materiál se ke stavbě naváží podle 
potřeby a hned se zpracuje. Tak vznikal i tento dům. Stojí na ocelových pilotech, konstrukce je 
sendvičová, opláštěná OSB deskami a vyplněná minerální vatou, difuzně otevřená. Tepelná 
izolace má ve stěnách tloušťku 32 cm. Fasáda je z přírodního neošetřeného modřínu. 

Hlavní koupelna s podlahou z exotického dřeva

části vychází rovnou na terasu, kde 
se při pěkném počasí dobře sedí, jí 
i jen tak odpočívá. ••
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Wüstenrot
on-line

V únoru naplnily on-line sjednávací portál a prodejní call centrum tři roky své existence. Uběhly 
tak tři roky inovací a vývoje nových produktů připravovaných ve spolupráci s vámi, našimi 
klienty, tak, aby vám v jakékoli chvíli byly k dispozici ať už po telefonu či 24 hodin denně sedm 
dní v týdnu ve vašich prohlížečích na adrese www.wustenrot24.cz.

Wüstenrot24 oslavil 
třetí narozeniny a dostal 
nové jméno – ONLINE 

V zpomínám rád 
na tehdy ještě 
chladnější zimní 
podvečer a ohňo-
strojem protkanou 

oblohu azurovou a červánkově 
rudou barvou. Ten odstartoval 
oslavu spuštění on-line sjed-
návacího portálu Wüstenrot24 
a s ním spojený inovátorský 
maraton, jehož aktuální výsledky 
můžete vidět na sjednávacích 
formulářích a slyšet v hovorech 
s našimi poradci na telefonu. 
V prvním případě se jedná 
o časově nenáročný způsob, 
jakým klienti řeší své potřeby, 
a v druhém je navíc tento již 
jednoduchý proces sjednání 
obohacen o zkušené poradce, 
kteří v pravou chvíli poradí, jak 
si příslušný produkt nastavit 
tak, aby vyhovoval vašim před-
stavám. S oslavencem jsme tak 
zažívali a stále zažíváme pouze 
pozitivní chvíle při pomáhání 
klientům plnit si své sny.
Od 13. února 2012, kdy jsme 

náš on-line portál spustili, uběhly 
tři roky. Tři roky byly, jak se 
zdá, dostatečně dlouhá doba, 
abychom velkou část našeho 
produktového portfolia předělali 
do podoby vhodné pro on-line 
sjednání. Další významnou část 
jsme pak přizpůsobili on-line 
požadavkům klientů do té míry, 
aby si ve vyrobených minikal-
kulačkách mohli rychle spočítat 

orientační ceny pojištění a v kalkulačkách pak 
mohli zjistit, na jak nízkou úrokovou sazbu se 
dostanou při sjednání hypotečního či překlenova-
cího úvěru. Dostatečně dlouhá doba to byla i pro 

uspořádání několika desítek 
uživatelských testování, jejichž 
výsledky nám posloužily jako 
vodítko pro vytvoření ještě jed-
nodušších, přehlednějších formu-
lářů a vylepšených kalkulaček.
 

Nově na: 
www.wuestenrot.cz/
online
Jeden z výstupů nás vedl 
k tomu, abychom portál nejen 
přejmenovali, ale abychom 
ho také umístili na webovou 
prezentaci našich společností. 
Nově náš on-line sjednávací 
portál naleznete na adrese 
www.wuestenrot.cz/online.  
Naše bezplatná telefonní linka 
zůstává beze změny a naši 
poradci na telefonu jsou vám 
plně k dispozici na čísle  
800 22 55 55, a to každý pra-
covní den od 8 do 19 hodin. 
Nezbývá tedy, než našemu 
oslavenci popřát vše nejlepší 
i do budoucna, spoustu dal-
ších let vylepšování a poslou-
chání názorů klientů, které ho 

Více na: 
www.wuestenrot.cz/online

Připravil: Aleksandar Antonovič
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povedou k ještě větší jednoduchosti a vyšší 
rychlosti při plnění vašich snů a přání.

A co že si to vlastně můžete 
sjednat on-line?
Nejmladším on-line sjednatelným produktem 
našeho oslavence je komplexní pojištění domác-
nosti a stavby ProDomov, které se v současnosti 
vyznačuje mimořádnou až 30% slevou. Za něko-
lik korun měsíčně můžete rodinný krb opouštět 
s klidným svědomím a mít jistotu, že ať už se 
stane téměř cokoli, za peníze od pojišťovny uve-
dete svůj byt do původního stavu. 
V létě roku 2012 jsme hned v počátku sezony 

dovolených spustili formulář cestovního pojištění 
ProCesty. To se dnes vyznačuje cenou začínající 
na 10 Kč na den a výhodou, se kterou skupiny 
a rodiče s dětmi ušetří na pojištění za druhé 

Hlavní výhody pojistných produktů na ONLINE portálu 

ProKaždýPád 
– rizikové životní pojištění
www.wuestenrot.cz/
online/ProKazdyPad

• Pro uzavření pojistné smlouvy 
 nevyžaduje pojišťovna vyplně-
 ní zdravotního dotazníku
• Zdarma úrazové připojištění 
 dětí
• Od 34 Kč měsíčně
• Dvojnásobné krytí při dopravní 
 nehodě
• Sjednáte za pět minut on-line
• Možnost prozatímního pojištění

ProAuto 
– komplexní autopojištění
www.wuestenrot.cz/
online/povinne-ruceni

• Zdarma úrazové připojištění 
 dětí
• Vyšší bonusy již po dvou letech 
 bez nehody
• Bonus z povinného ručení i na 
 havarijní pojištění
• Multisleva za jízdu bez nehod 
 i na další tři vozy v rodině
• Asistenční služby zdarma

ProDomov 
– pojištění domácnosti a stavby
www.wuestenrot.cz/
online/prodomov

• Sleva až 30 %
• Náhradní ubytování v případě 
 neobyvatelnosti bytu
• Krytí škod vzniklých hašením 
 požáru ve vyšším patře, 
 v sousedním bytě nebo sou-
 sedního objektu
• Bez spoluúčasti s výjimkou 
 pojištění skla
• Pojistné plnění v nových 
 cenách
• Nižší sazba u pojištění rozesta-
 věné budovy, která zůstává 
 i po kolaudaci

ProCesty 
– cestovní pojištění
www.wuestenrot.cz/
online/cestovni-pojisteni

• cena od 10 Kč na den
• pojištění léčebných výloh 
 a repatriace
• pojištění zavazadel
• připojištění storna zájezdu
• ošetření zubů a služby opatrov-
 níka
• rozšířená nabídka připojištění 
 rizikových sportů

a třetí dítě, jejichž pojištění zís-
kají zdarma. Pětičlenná rodina 
se tak na sedmidenní dovole-
nou v Chorvatsku může pojistit 
za 252 Kč.
Zákonná povinnost řidičů mít 

sjednané povinné ručení nás 
nenechala vydechnout a v prů-
běhu jara téhož roku jsme ještě 
před cestovním pojištěním na 
on-line portálu spustili i kom-
plexní autopojištění ProAuto. 
Se svou bezkonkurenční cenou 
a možností využít vysokých bo-
nusů za bezeškodní jízdu patří 
v současnosti k velmi navštěvo-
vaným a oblíbeným produktům 
on-line portálu.

Hned po spuštění portálu světlo vašich prohlí-
žečů spatřilo rizikové životní pojištění ProSichr 
a kapitálové životní pojištění ProBudoucnost. 
Nejnovějším produktem ze životních pojištění je 
rizikové životní pojištění ProKaždýPád, u kterého 
při jeho sjednání nevyžaduje pojišťovna vyplnění 
zdravotního dotazníku. Po cestovním pojištění 
patří k nejrychleji sjednatelným produktům našich 
společností. Při neklidném spánku způsobeném 
obavami o svou rodinu si po pětiminutovém 
sjednání životního pojištění můžete oddychnout 
a ulehnout zpět do již vyhřáté postele. 
Prvními z produktů, které jsme na portál zavedli 

s jeho spuštěním, byly bankovní produkty. 
On-line sjednání běžného a spořicího účtu nebo 
termínovaného vkladu vnímáme jako již daný 
standard, a tak nás ani nepřekvapila jejich vyso-
ká návštěvnost a využívanost. ••



a začátku prosince 2014 jsme v Be-
rouně v ulici Na Klášteře č. p. 33 
otevřeli pro všechny občany z okresů 
Beroun a Rakovník nové oblastní 
centrum Wüstenrotu.  

Našimi úplně prvními návštěvníky byly děti, pro 
které jsme nachystali tradiční Mikulášskou nadíl-
ku. Nyní jsou již naše dveře otevřené pro všech-
ny, a to každý všední den od 9 do 17 hodin.
Klientům jsme samozřejmě po dohodě k dispo-

zici i mimo otevírací dobu kanceláře a rádi po-
skytneme naše služby i v pohodlí jejich domova.  
Protože Wüstenrot už dávno není jen stavební 

spořitelnou, jsou naši odborní poradci připraveni 
poskytnout vám komplexní poradenství a pomoci 
najít optimálnější řešení všech vašich fi nančních 
potřeb.
Máme rádi také kulturu, proto připravujeme 

v našich prostorách pro milovníky moderní-
ho umění vernisáže mladých sochařů a malířů 
spojené s ochutnávkou kvalitního vína, na které 
všechny srdečně zveme. ••

Wüstenrot

V Berouně byly 
prvními návštěvníky děti

N
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Naši poradci vám 
poskytnou komplexní 
služby v oblasti spoření, 
fi nancování bydlení, 
pojistné ochrany 
i zabezpečení na stáří.

Nové kontaktní 
centrum
vám slouží také 
v Klatovech
Servis pro naše klienty se snažíme stále zlepšovat. Proto jsme pro vás 
nově otevřeli kancelář v Klatovech v ulici Komenského 4. Otevřeno 
mám každý den takto: 
Pondělí   9–14 hod.
Úterý  9–15 hod.
Středa  9–17 hod.
Čtvrtek  9–17 hod.
Pátek  9–15 hod. 

Pokud si budete chtít domluvit individuální schůzku mimo tuto dobu, 
kontaktujte svého fi nančního poradce anebo volejte na telefon 
776 891 414. Věříme, že vám naše služby pomohou k celkově lepšímu 
a spokojenějšímu životu, nejen k pohodlnějšímu bydlení. 

Evžen Kopřiva, oblastní vedoucí Strakonice, Klatovy a Prachatice

Oblastní vedoucí 
Jan Slavík s kolegyněmi 

při poradě

Slavnostní otevření se 
neobešlo bez stříhání 

pásky

Jan Slavík
oblastní vedoucí 
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Nastartujte skvělou kariéru!

nabízíme:
• zázemí a podporu úspěšného týmu
• pružnou pracovní dobu
• nadstandardní fi nanční ohodnocení
• kariérní růst a profesní rozvoj

zašlete nám svůj životopis na: kariera@wuestenrot.cz

požadujeme: 
• aktivní přístup
• obchodní dovednosti se zaměřením na výsledek
• schopnost týmové spolupráce 
• SŠ/VŠ vzdělání

Finanční skupina Wüstenrot přijme fi nančního konzultanta 
pro prémiovou klientelu

Velice si vážíme důvěry, 
kterou nám projevujete 
jako klient fi nanční skupiny 
Wüstenrot. Náš tým neustále 
rozšiřujeme a společně 
pracujeme na zkvalitnění 
služeb a servisu s cílem 
maximální spokojenosti. Rov-
něž vy můžete být součástí 
takového týmu – neztrácejte 
čas a nastupte s námi na 
palubu Wüstenrotu – čekáme 
právě na vás!
Neváhejte nás kontaktovat 

prostřednictvím e-mailu 
kariera@wuestenrot.cz, rádi 
vám zašleme další důležité 
informace k možnosti vaší 
kariéry ve Wüstenrotu. Zod-
povíme vám otázky týkající 
se motivační podpory, před-
stavíme adaptační proces, 
budete si moci přímo vybrat 
oblast blízko svého bydliště, 
kde byste chtěli pracovat…
Práce fi nančního konzul-

tanta je náročná, ale krásná. 
Možnost být druhým užiteč-
ný, poděkování od klienta 
a jeho důvěra, možnost neo-
mezeného výdělku – to jsou 
jen některé z důvodů, proč 
je mnoho lidí v této práci 
velmi úspěšných a spoko-
jených.

Vstupte 
s námi 
na 
palubu!

Staňte se 
fi nančním 
konzultantem 
pro prémiovou 
klientelu! 
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Změna smlouvy o stavebním spoření
Formulář podepisuje pouze ten zákonný zástupce 
(rodič), který uzavřel za nezletilého smlouvu 
o stavebním spoření (jeden podpis). 
V případě, kdy změnu sjednává zákonný 

zástupce, který neuzavřel za nezletilého smlouvu 
o stavebním spoření, musejí být na formuláři 
uvedeny podpisy obou zákonných zástupců (dva 
podpisy).
Pokud by smlouvu o stavebním spoření chtěla 

měnit jiná osoba samostatně (druhý zákonný 
zástupce, který neuzavřel smlouvu za nezletilého), 
musí být k tomuto úkonu zmocněna (plná moc) 
tím zákonným zástupcem, který za nezletilého 
uzavřel smlouvu o stavebním spoření. V tomto 
případě požaduje Wüstenrot zmocnění s úředním 
ověřením, nestačí ověření finančním poradcem.
Pokud není zmocnění možné, musí být úkon 

schválen opatrovnickým soudem.

Poradna

Co byste měli vědět o stavebním spoření pro děti

 Poradna
Ukončení smluv 
nezletilých
V poslední době se v médiích 
hodně hovoří o ukončení smluv 
o stavebním spoření nezletilých. 
Chtěli bychom vám přinést 
ucelenou zprávu týkající se této 
problematiky.
Pokud se chceme podívat na 

problematiku stavebního spoření 
a nezletilých komplexněji, je 
vhodné zmínit i požadavky sta-
vební spořitelny Wüstenrot při 
uzavření smlouvy a při změně 
smlouvy o stavebním spoře-
ní. V poslední části se pak 
zaměříme na ukončení smlouvy 
o stavebním spoření.

Uzavření smlouvy 
o stavebním spoření
Při uzavření smlouvy o staveb-
ním spoření vyžaduje Wüstenrot 
ověřený podpis pouze jednoho 
ze zákonných zástupců. Ověření 
na příslušném formuláři může 
provést kterýkoli finanční porad-
ce na pobočce Wüstenrot nebo 
finanční poradce, který spolu-
pracuje s Wüstenrotem v rámci 
makléřské společnosti.
V souvislosti s uzavřením 

smlouvy o stavebním spoření 
na nezletilého klienta je však 
třeba upozornit na fakt, že 
smlouvu může uzavřít pouze 
zákonný zástupce nebo osoba, 
kterou určil soud. Za zákonné-
ho zástupce se v tomto přípa-
dě nepovažuje prarodič (pokud 
jej jako zákonného zástupce 
neurčil soud). Spořit na smlou-
vu nezletilého může kdokoli, ale 
smlouvu o stavebním spoření 
může za nezletilého uzavřít 
pouze zákonný zástupce.

Ukončení smlouvy 
o stavebním spoření
Pro všechny výpovědi smluv 
nezletilých účastníků vyžaduje 
Wüstenrot doložení souhlasu 
opatrovnického soudu. Toto 
rozhodnutí vychází z novely 
občanského zákoníku (§ 898 
odst. 3 zákona č. 89/2012 
Sb.). Rozhodnutí soudu musí 
být pravomocné, tzn. opatřeno 
doložkou o nabytí právní moci. 
Pro ukončení smlouvy doporu-

čujeme následující postup:
Zákonný zástupce (opráv-
něná osoba) obdrží od 

svého finančního poradce jednu 
kopii vyplněného formuláře 
Výpověď smlouvy o stavebním 

1
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Co byste měli vědět o stavebním spoření pro děti

spoření. Na tomto formuláři 
je dostatečný ověřený podpis 
jednoho zákonného zástupce. 
Podpis může být ověřen fi nanč-
ním poradcem, zaměstnancem 
Wüstenrotu, popř. úředně.

S tímto formulářem se 
zákonný zástupce obrátí 

na příslušný opatrovnický soud 
dle místa trvalého bydliště 
nezletilého. K formuláři Výpověď 
smlouvy musí zákonný zástupce 
přiložit návrh na udělení souhla-
su opatrovnického soudu. Pro 
zahájení řízení je tato příloha 
nezbytná. Vzor „Návrh na udě-
lení souhlasu soudu“ je k dis-
pozici na www.wustenrot.cz
/ stavební spoření / základní 
dokumenty a formuláře.

Originál formuláře Výpověď 
se předá do sídla 

Wüstenrotu. 

Wüstenrot odešle zákon-
nému zástupci (opráv-

něné osobě) dopis informující 
o nutnosti schválení výpovědi 
opatrovnickým soudem.

Soud po určité době (zá-
leží dle soudu) nařídí jed-

nání a po jeho skončení vydá 
rozhodnutí s lhůtou na odvolání 
v délce 15 dnů od doručení 
rozhodnutí všem účastníkům 
soudního řízení. Při soudním 
jednání je možné se lhůty na 
odvolání vzdát a rozhodnutí je 
pravomocné doručením rozsud-
ku všem účastníkům soudního 
řízení.

Po doručení rozhodnutí 
a po uplynutí lhůty pro 

odvolání (jestliže se účastníci 
nevzdali práva na odvolání 
přímo při jednání na soudu) 
zákonný zástupce zajde na 

Tito rodiče budou 
své dceři spořit 
na studium.

Víte, že…
1. …úvěrové prostředky přidělovaly stavební spořitelny v Německu 
 ve dvacátých letech 20. století losem? Podmínky přidělení 
 úvěrových prostředků systémem „čas násobený penězi“ se 
 uplatňuje až od třicátých let 20. století.
2. …výplaty úvěrových prostředků vašeho překlenovacího úvěru 
 lze sledovat v portále pro poradce a klienty? Po zadání čísla 
 smlouvy a PIN na www.wustenrot.cz můžete kontrolovat 
 veškeré údaje o platbě.
3. …můžete požádat Wüstenrot o pořízení výpisu z katastru 
 nemovitostí, a nemusíte tak chodit na katastrální úřad? 
4. …překlenovací úvěr Wüstenrot lze využít i na řešení bytové 
 potřeby osoby blízké – příbuzný v řadě přímé (prarodiče, rodiče, 
 děti, sourozenec a manžel)? 
5. …RPSN vyjadřuje míru nákladů z úvěru za jeden rok? Reálné 
 náklady na úvěr, tzn. nejen úroky, ale i další poplatky, které má 
 klient povinnost uhradit dle sazebníku. Podle tohoto údaje lze 
 porovnávat jednotlivé úvěrové produkty.

Překlenovací úvěry

soudu v místě trvalého bydli-
ště nezletilého jako podklad 
pro rozhodnutí:

písemný Návrh na udělení 
souhlasu soudu ve třech 

vyhotoveních, 
kopie vyplněného a po-
depsaného formuláře 

Výpověď smlouvy o stavebním 
spoření s ověřeným/i pod-
pisem/y i s dispozicí, resp. 
s bankovním spojením nebo 
adresou pro výplatu,

kopie smlouvy o staveb-
ním spoření nezletilého 

+ případně další podklady vyžá-
dané soudem. ••

opatrovnický soud a nechá si 
na doručeném rozhodnutí vy-
značit doložku o nabytí právní 
moci.

Poté doručí pravomocné 
rozhodnutí opatrovnické-

ho soudu do sídla Wüstenrotu 
a výpověď bude zpracována. 
Peněžní prostředky budou 
vyplaceny v souladu s rozhod-
nutím.
Zdůrazňujeme, že za rozhod-

nutí soudu se neplatí žádný 
poplatek – je ZDARMA (není 
nutný kolek či jiný poplatek).

Dokumenty, které je nutno 
předložit opatrovnickému 
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Pro děti

Pojďte si hrát!

Lucie 
Binderová
6 let
Moravské 
Budějovice

Najdi 
10 rozdílů

Lukáš 
Folwarczny
10 let
Smilovice

Milé děti,potěšilo nás, jak moc rády kreslíte. Posla-ly jste nám spoustu nádherných obráz-ků vašich oblíbených knižních postaviček. Nejvíce nás zaujalo několik obrázků, je-jichž autoři získávají hry od společnosti SCIO.

Lenka 
Lewington
6 let
Pečky

Karolína 
Ondrášková
8 let
Fulnek
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Pojďte si hrát! Soutěžte 
s námi!
Děti, nakreslete nám, jaké 
povolání by se vám nejvíce 
líbilo, čím byste chtěly být 
a obrázek nám pošlete do 
redakce. Autory nejzajíma-
vějších obrázků odměníme 
dárky ze společnosti ALBI. 
Nezapomeňte na zadní stranu 
obrázku uvést jméno, příjme-
ní, adresu a věk. Na obrázky 
se moc těšíme.

Posílejte je na adresu redakce:
Corporate Publishing, s. r. o.
Hornoměcholupská 565
109 00 Praha 10

Uzávěrka soutěže je 30. 4. 2015
Pořadatelem soutěže je Corpo-
rate Publishing, s. r. o.
Ceny do soutěže věnovala 
společnost Albi.
www.albi.cz

ALBI – Milé a vtipné dárky, zábavné 
společenské hry nebo spousta
netradičních přání.
ČESKO JUNIOR
Zábavná hra pro zvídavé 
Čechy
Tato varianta je vylepšená 
a upravená tak, aby ji mohly 
hrát celé rodiny, včetně dětí 
již od deseti let. Hra nabízí 
1200 nových zajímavých 
otázek. Nově byla do hry zařa-
zena aktivita se slepou mapou, 
která vám odhalí ta nejpozoru-
hodnější místa naší země.

V KOSTCE!
Svět
Chcete poznat různé země 
světa? V této hře z řady 
V kostce! se s pomocí 
71 karet s obrázky různých 
zemí světa dozvíte o každé 
vždy to nejzajímavější.
Určeno pro děti od 8 let.

UBONGO
Honba za diamanty
Ubongo je napínavá strategic-
ká rodinná hra. V samotném 
nitru černé Afriky jsou ukryty 
diamanty nedozírné ceny. Jen 
šamani místního kmene vědí, 
jak se k nim dostat. Podaří-li 
se vám vyřešit hlavolamy, cesta 
k pokladům se otevře. Dobře 
se soustřeďte a buďte pohoto-
ví, ať může zaznít váš vítězný 
pokřik „Ubongo!“
Určena pro děti od 8 let.

Křížovka

* Obrázky zaslané do soutěže 
zpět neposíláme.
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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 poskytovat 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, 
Spálená 29, tel.: 224 996 219, 777 620 762, Vo-
dičkova 28, tel.: 224 162 504 • Praha 2, Sokolská 
37 („M“ I. P. Pavlova), tel.: 222 941 194, 723 952 
602, Vyšehradská 43, tel.: 606 933 479 • Praha 3, 
Slezská 33, tel.: 602 378 849 • Praha 4, Dačické-

ho 15, tel.: 261 210 612 , 602 644 709, Jarníkova 
1903, tel.: 603 519 859 • Praha 5, Elišky Peškové 7, 
tel.: 603 548 290, Jindřicha Plachty 1219/27, tel.: 
251 554 372, „M“ Luka, Mukařovského 2590, tel.: 
235 510 511 • Praha 6, Rooseveltova 33, tel.: 777 131 
010 • Praha 8, Pobřežní 68, tel.: 222 329 874, Feř-
tekova 557, tel.: 602 378 849 • Praha 9, Českomo-
ravská 1308/1, tel.: 603 450 034, Dr. Marodyho 

177/1, tel.: 283 930 382, 603 450 034 • Praha 10, 
V Korytech 31, tel.: 603 804 167

STŘEDOČESKÝ KRAJ: Benešov, Nádražní 414, 
tel.: 774 367 986 • Beroun, Na Klášteře 33, tel.: 
724 704 905 • Brandýs nad Labem, Petra Ji-
lemnického 13, tel.: 737 399 787,  326 312 406 • 
Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 26, tel.: 

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. 1, 
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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603 335 714 • Kačice, Masarykova 35, tel.: 777 
756 766 • Kladno, Ivana Olbrachta 60, tel.: 603 
486 424, Na Stráni 613, tel.: 601 568 407, 602 887 
735, Váňova 3180, tel.: 790 396 583, vestibul Hl. 
vl. nádraží, tel.: 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 • Mladá Bo-
leslav, tř. V. Klementa 821, tel.: 326 732 203, 721 
901 299 • Mšeno u Mělníka, Mírové náměstí 16, 
tel.: 728 231 514, 721 901 299 • 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 náměstí 
19, tel.: 606 519 327 • Klatovy, Komenského 4, tel.: 
776 891 414  • 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, Velká Dominikánská 131, tel.: 602 
650 954 • Litvínov, Tržní ul. 400, tel.: 702 322 809, 
604 294 811 • Louny, Česká 118, tel.: 604 298 720, 
Osvoboditelů 622, tel.: 606 276 414 • Most, Mos-
kevská 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, Vrchlického 4, tel.: 604 294 811 • Ústí nad 
Labem, Drážďanská 93/149, tel.: 602 407 915, 
Klíšská 1432/18 (Špitálské nám.), tel.: 602 650 
954, Masarykova 32, tel.: 602 407 915, Moskev-
ská 5, tel.: 608 220 382, 777 616 988

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 • Tur-
nov, U nádraží 1297, tel.: 724 052 244, 731 774 401

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Broumov, U Horní 
brány 64, tel.: 608 244 461 • Hradec Králové, S. K. 
Neumanna 458, tel.: 495 532 192 • Jičín, Čelakov-
ského 87, tel.: 777 680 626 • Náchod, Hrašeho 13, 
tel.: 777 938 646, 737 967 279 • Nová Paka, Masa-
rykovo náměstí 5, tel.: 777 741 073 • Rychnov nad 
Kněžnou, Staré náměstí 51, tel.: 604 773 921 • Trut-
nov, Bulharská 59, tel.: 605 104 709

PARDUBICKÝ KRAJ: Česká Třebová, Pernerovo 
náměstí 1787, tel.: 465 391 447 • Chrudim, Roo-
seveltova 335, tel.: 774 578 577 • Lanškroun, Ko-
menského 324, tel.: 608 614 210 • Letohrad, Ús-
tecká 89, tel.: 604 773 921, Litomyšl, Toulovcovo 
náměstí 118, tel.: 774 445 566, 737 485 984 • Par-
dubice, 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, Horova 38, tel.: 608  
333 773, Jugoslávská 15, tel.: 605 118 626, Minorit-
ská 1, tel.: 542 215 588, Palackého tř. 66, tel.: 608 
745 627, Pekařská 84, tel.: 725 465 152 • Břeclav, 
nám. T. G. Masaryka 7, tel.: 728 864 161 • Hodonín, 
Dolní Valy 1, tel.: 602 142 211 • Kuřim, nám. Osvo-
bození 841, tel.: 777 612 901 •  Oslavany, Hlavní 
22/54, tel.: 723 530 725 • 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., Masarykovo 
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 • Olo-
mouc, Dolní nám. 21, tel.: 724 133 380, Riegrova 
7, tel.: 605 707 911 , Riegrova 24, tel.: 604 282 347 • 
Prostějov, Svatoplukova 21, tel.: 582 345 983 • Pře-
rov, 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, 
Šumperská 937, tel.: 725 246 578, 777 827 698 • Zá-
břeh, Valova 2, tel.: 603 434 935

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ: Bruntál, Jesenická 
1757/5, tel.: 724 022 486, 722 239 065 • Frýdek 
-Místek, Ostravská 1551, tel.: 602 268 831 • Kar-
viná-Fryštát, K. Sliwky 783, tel.: 596 314 051, 
608 405 662 • Krnov, Mikulášská 1067/60, tel.: 
722 239 065, 724 022 486 • Nový Jičín, Masary-
kovo nám. 18, tel.: 608 827 000 • Opava, Oblou-
ková 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 • Ostrava 
-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.: 608 732 944 • 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, Mariánské 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 časopisu Wüstenrot přijde vhod podzim 2014, kteří získávají konvici TEO TONE 1,25 l od společnosti 
Tescoma: Denisa Kolenová, Studénka, Alena Proksová, Všetaty, Hedvika Holasová, Dašice, Alena Matoulková, 
Hradec Králové, Karel Edelmann, Liberec
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MLADÁ RODINA
 MALÁ NEBO ŽÁDNÁ HOTOVOST KLIENTA
Mladí lidé potřebují své přizpůsobené 
 nancování. Není 
možné předpokládat, že mladá rodina stihla našetřit třicet 
procent hodnoty domu, jak by ideálně vyžadovaly banky.

 FINANCOVÁNÍ DOMU VČETNĚ POZEMKU
Protože většina rodin nedisponuje vlastním pozemkem, 
umíme nákup pozemku celý 
 nancovat úvěrem.

 NÍZKÁ MĚSÍČNÍ SPLÁTKA 
Využíváme nejdelší splatnosti úvěru a jsme za své klienty 
garantem bankám poskytujícím úvěr. To přináší klientovi 
výhodu při jednání o úvěru.

 DOMY S NEJNIŽŠÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY
Myslíme na rodinný rozpočet. Stavíme domy výhradně 
nízkoenergetické a k vytápění využíváme nejmodernější 
technologii tepelného čerpadla.

 VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ SPLÁTKY V DOBĚ 
 MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Dokážeme reagovat na změny ve Vašem životě. Kromě snížení 
splátky pracujeme i s pojištěním proti výpadku příjmů. 
Hypotéka tak již nebude překážkou nekrásnější úloze v životě 
člověka.

 MODERNÍ KUCHYŇSKÁ LINKA JAKO DÁREK
Dárek v podobě moderní kuchyňské linky do každého domu, 
který v programu MLADÁ RODINA postavíme.

PR
O

G
R

AM

KATALOG DOMŮ ZDARMA OBJEDNÁVEJTE NA +420 377 825 782. 

TIP PRO KVALITNÍ BYDLENÍ

www.ekonomicke-stavby.cz
Ocenění KVALITNÍ FIRMA
2010, 2011, 2012

Ověřeno zákazníky
v Česku i na Slovensku

Dům Petra 6
Výše splátky v programu MLADÁ RODINA
9 370 Kč/měsíc

chd-es_wustenrot1_195x250+5_mr_petra6.indd   1 10. 3. 2015   21:36:41

Ve hře je pět knih Fakt se to stalo? 
V knize Fakt se to stalo? se poprvé v češtině představuje nejsledovanější americká bloggerka Jenny Lawson. 
S černým, politicky nekorektním, často bizarním humorem glosuje svůj život.

Tajenku zašlete prostřednictvím SMS ve tvaru KRImezeraWmezeraZNENITAJENKY (bez hacku a carek) 
na telefonní číslo 900 11 03.
Každá stá zaslaná správná odpověď získává knihu Fakt se to stalo? Platí do vyčerpání zásob. Pozor, máme pro 
vás připraveno pouze pět knih, takže si pospěšte. Rychlejší vyhrává. Tajenku posílejte do 30. 4. 2015.
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