
Páté zlato pro stavební spoření Kamarád

Hypotéka 

od 1,84 % p. a. 

a bez 

poplatků

Časopis pro klienty společností Wüstenrot léto 2015

Novinky 
Půjčky 

ProBydlení



Katalog domů zdarma objednávejte na +420 377 825 782.

Ocenění KVALITNÍ FIRMA
2010, 2011, 2012

Ověřeno zákazníky
v Česku i na Slovensku

tel.: 37 782 5 782, 602 43 54 52 | info@ekonomicke-stavby.cz| www.ekonomicke-stavby.cz

Rodinný dům LUKÁŠ 14
124,4 m2  | 11.275 Kč měsíčně

Dům Lukáš 14 je reprezentativní sídlo 
s plochou střechou a velmi moderním výra-
zem, navržený pro městskou zástavbu.
Átriovým uspořádáním poskytuje svým 
majitelům vysokou přidanou hodnotu 
v podobě dostatku soukromí. To je jeden 
z hlavních pro blémů současné rodinné vý-
stavby plynoucí z malých pozemků a domů 
umístěných příliš blízko sebe.
Užívejte si nikým nerušenou rodinnou po-
hodu ať už při společné snídani nebo ro-
mantické večeři na terase.

Projekt ES Mladé oči, autor student architektury Patrik Janoušek

Víte, že…
…v programu Pohodová stavba se stěhujete jen jednou? 

…v programu Pohodová stavba stavíte rychle? 

Ano, a to rovnou do nového domu. Až potom můžete původní nemovitost 
prodat a z výnosu z prodeje zaplatit nový dům. Celá cena domu je totiž 
splatná až po jeho úplném dokončení a odevzdání.

Na rozdíl od bežného způsobu financování nebude plynulost stavby 
závislá na jednotlivých platbách banky. Garantujeme dokončení stavby 
do 6 měsíců od zahájení.
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Úvodem

když si v horkém letním dni po-
chutnávám na vychlazeném vy-
zrálém melounu, vkrádá se mi do 
hlavy vzpomínka na jednu starou 
reklamu, ve které se valily melou-
ny. Teď už to není jen vzpomínka, 
ale skutečnost, protože právě teď 
se k vám valí melouny od Wüs-
tenrotu.
Ale vážně – Půjčku ProBydlení 

vám poskytneme bez akontace 
a bez zajištění zástavním právem 
k nemovitosti na plný jeden mi- 
lion korun. Půjčka ProBydlení ale 
od 1. července doznala mnoha 
dalších větších či menších změn. 
Její vyřízení je zdarma a nebude-
te platit ani žádný měsíční po-
platek za správu úvěrového účtu, 
na těchto poplatcích tak ušetříte 
tisíce korun.

Rád bych připomněl, že u Půjčky ProBydlení vám nejdříve vyplatíme 
peníze a pak máte celých 6 měsíců na doložení účelu jejich použití na 
bytové potřeby. Takže můžete začít rekonstruovat nebo opravovat hned.
Pro inspiraci jsme pro vás tentokrát vybrali rekonstrukci staré chalupy 

z nepálených cihel a velmi zajímavou přestavbu bytu. Samozřejmě že 
u článků nechybí ani příklady. Rád bych vás také upozornil na to, že 
na webových stránkách Wüstenrotu si „svoji“ Půjčku ProBydlení nebo 
hypotéku můžete orientačně spočítat pomocí chytrých kalkulátorů.
Naši poradci vám vyberou tu nejlepší variantu a poradí i s potřebným 

pojištěním stavby a domácnosti. Taková letní bouřka s krupobitím nebo 
přívalový déšť dovedou napáchat nepříjemné škody, a proč byste měli 
opravy hradit ze svého? Od toho tu přece je naše pojištění ProDomov. 
Přeji vám krásné a slunečné léto, a ať si ani jednou nemusíte říct: 

„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.“

Pavel Vaněk
generální ředitel a předseda představenstev 
společností Wüstenrot

Milé čtenářky, 
milí čtenáři,
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Aktuality

Hattrick pro Wüstenrot 
ve Zlaté koruně 

Naše stavební spořitelna letošním umístěním 
potvrdila svou dlouhodobě nepřehlédnutelnou 
pozici na trhu stavebního spoření. Stavební 
spoření Kamarád+ zvítězilo již popáté v řadě 
a s pěti Zlatými korunami se stává rekordma-
nem soutěže. 
„Vážím si toho, že odborná porota soutěže 

Zlatá koruna ocenila i oba naše nové produkty 
vytvořené v loňském roce. Tedy jak spořicí tarif 
ProSpoření, tak překlenovací úvěr Půjčka 
ProBydlení. Ani u oblíbeného stavebního spoře-
ní Kamarád+ pro děti do 18 let však nezapo-
mínáme na inovace. Také to prošlo v loňském 
roce významnými změnami. Jeho hlavní výhodu 
– smlouvu zdarma – jsme samozřejmě pone-
chali,“ řekl po vyhlášení výsledků Pavel Vaněk, 
generální ředitel společností Wüstenrot. Velmi 
ho potěšilo, že se mezi vítěze zařadil i úvě-
rový produkt Půjčka ProBydlení jako nástroj 
fi nancování bytových potřeb, což bylo a stále 
je hlavním smyslem stavebního spoření. ••

V soutěži o nejlepší fi nanční produkt Zlatá koruna 2015 se v kategorii stavební spoření 
umístily na nejvyšších stupních hned tři produkty naší stavební spořitelny. Zlatou korunou 
ocenila odborná porota stavební spoření Kamarád+ pro děti do 18 let, Stříbrnou korunu získalo 
stavební spoření ProSpoření a Bronzovou korunu překlenovací úvěr Půjčka ProBydlení. 

Wüstenrot partnerem 
Cesty za snem

Wüstenrot se stal pro rok 2015 hlavním partnerem občan-
ského sdružení Cesta za snem, jehož ústředním posláním 
je spojování menšiny s většinou, handicapovaných nebo 
jinak znevýhodněných s většinovou společností. Třebaže 
díky naší fi nanční podpoře bude moci občanské sdružení 
uspořádat zajímavé akce jako je Handy kvadriatlon 
smíšených dvojic či zážitkový víkend pro handicapované. 
Všichni loňští účastníci se již také těší a pilně připravují 
na mírně adrenalinový Opel Handy Cyklo Maraton. Tento 
nonstop cyklistický závod čtyř až osmičlenných týmů na 
2222 kilometrů kolem Česka a Slovenska s časovým limi-
tem 111 hodin startuje 28. července. Jeho průběh můžete 
sledovat i vy na www.111hodin.cz.

Zlatou korunu převzal člen představenstva Josef Bratršovský 

Podmínky na Opel Handy Cyklo Maratonu jsou poněkud polní
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Z letošního mistrovství Evropy 
ve veslování, které se kona-
lo v polské Poznani, si náš 
nejlepší skifař Ondřej Synek 
odvezl stříbrnou medaili za 
druhé místo. Úřadující mistr 
světa ale spokojen nebyl. „Od 
začátku sezony to není ono. 
Nemůžu se do toho pořádně 
dostat, chybí mi jiskra a to se 
projevilo i dnes,“ komentoval 
svůj výkon po závodě a dodal, 
že nejdůležitějším závodem je 
pro něj mistrovství světa, které 
je kvalifi kačním závodem na 
olympijské hry, které se budou 
konat příští rok v brazilském 
Rio de Janeiru. ••

Ondřej 
Synek 
přidal do své 
sbírky další 
medaili

Oranžový tým Wüs-
tenrotu se zúčastnil 
nočního charitativního 
běhu pro Světlušku, 
který pomáhá nevido-
mým. Na start pětikilo-
metrové trati v pražské 
Stromovce se postavilo 
devět pracovníků naší 
centrály a doběhlo 
v krásném čase pod 
třicet minut. 

Tým 
Wüstenrotu 
pomohl 
rozsvítit svět 
nevidomých 

Na stupních 
vítězů s mistrem 
Evropy Chorva-
tem Damirem 
Martinem a bron-
zovým Norem 
Olafem Tuftem

F
o
to

: 
Č
TK

Podmínky na Opel Handy Cyklo Maratonu jsou poněkud polní
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Aktuality

Dětské 
odpoledne 
opět s Michalem 
Nesvadbou
Letos nám na tradičním dětském odpoledni poprvé 
nesvítilo sluníčko, ale na účasti a dobré zábavě 
to nic neubralo. Jako vždy jsme my dospělí mohli 
obdivovat, jak umí Miloš Nesvadba zatáhnout děti do 
hry a co všechno si dokáže vymyslet. Velký úspěch 
sklidil opět skákací hrad i dráha zručnosti Author, 
na které si naši malí návštěvníci mohli ověřit své 
cyklistické schopnosti. Malování na obličej jsme letos 
nahradili jiskřivým tetováním. 

Mezi naše děti zavítala i mistryně světa na 
snowboardu Ester Ledecká, která se všem ochotně 
podepisovala. Snad žádné dítě neodcházelo s prázd-
nou, v tombole i mimo ni jsme dětem rozdali spoustu 
nejrůznějších dárků a dárečků. 

Tak za rok zase na shledanou s Wüstenrotem a Mi-
chalem Nesvadbou. 

Peníze 
na handbike 
pro Katku 
Posledním březnovým dnem byla ukončena zimní 
část soutěže Wüstenrot cyklotým, jejímž účelem, 
samozřejmě vedle udržení dobré fyzické kondice 
všech účastníků, bylo získat další peníze na ná-
kup handbiku pro invalidní Katku Šimonkovou. 
S penězi, které jsme vybrali na vánočním večír-

ku, jsme dali dohromady částku 145 760 korun. 
Handbike se již vyrábí, takže Katka bude moci 
brzo opět aktivně sportovat.
Naše sportovně dobročinná soutěž pokračuje 

od 1. května letní částí. Kilometry za jízdu na 
kole, na kolečkových bruslích, běh a turistickou 
chůzi budeme sbírat do 30. září. Opět je přepoč-
teme na peníze a částku věnujeme nevidomému 
Tomáši Horehleďovi z Bílovic na úhradu služeb 
osobní asistentky. Tomášovi je 21 let a narodil 
se prakticky nevidomý. Navíc ho trápí spastická 
kvadruparéza, epilepsie a astma. Je upoután na 
invalidní vozík a neustále potřebuje pomoc druhé 
osoby. ••
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Finanční
rádce

zeleninu a v létě se koupat v bazénu? Co 
není, může být!
U hypotéky a celkových nákladů, které jsou 

s ní spojené, však nehraje roli jen úroková 
sazba. Náklady se vám mohou zvýšit také 
o různé poplatky. U Wüstenrotu máte výhodu, 
že u Hypotéky na bydlení neplatíte žádný 
poplatek ani za zpracování a poskytnutí úvěru 
ani za jeho správu. Žádné poplatky vám ban-
ka nebude účtovat ani za čerpání či rezervaci 
úvěrových prostředků. Úrokové sazby hypoték 
jsou v současnosti na pomyslném dně, takže 
se doporučuje zafixovat si již dnes úrokovou 

L
íbil by se vám 
moderní byt 
s obývacím 
pokojem, s fran-
couzskými okny 

vedoucími na střešní tera-
su, s prakticky vybavenou 
kuchyní, prostornou koupelnou 
a velkou šatnou? Nebo byste 
dali rádi městu vale a pře-
stěhovali se na venkov do 
rodinného domu, abyste mohli 
na zahradě pěstovat vlastní 

Do nového s hypotékou

S hypotékou 
s úrokem od 
1,84 % p. a.
je nové 
bydlení snadno 
dostupné. 

Nové bydlení zcela v souladu s vašimi sny či potřebami máte nyní na dosah ještě 
snadněji než dříve! U Wüstenrotu teď můžete získat na pořízení bydlení hypotéku s úrokovou 
sazbou od 1,84 procenta ročně. 

sazbu na tři roky nebo na 
pět let. Pokud však například 
předpokládáte, že prodá-
te svůj původní byt a část 
hypotéky chcete splatit dříve, 
můžete si zvolit kratší dobu 
fixace na jeden rok anebo 
dva roky. 

Žádné velké papírování
Nezbytné papírování spojené 
s hypotékou jsme ve Wüs-
tenrotu omezili na minimum. 
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Finanční
rádce

Posouzení a zpracování žádosti 
o hypotéku probíhá elektronic-
ky a vše jde tedy podstatně 
rychleji než dříve. Přesto je 
třeba mít připravené potřeb-
né dokumenty. Při výstavbě 
je k žádosti o hypoteční úvěr 
třeba předložit originál výpisu 
z katastru nemovitostí, který 
vám pomůže zařídit i banka, 
katastrální mapu, projektovou 
dokumentaci včetně technic-
ké zprávy, stavební povolení 
nebo ohlášení stavebních prací. 
Ocenění budoucí stavby vyřídíte 
prostřednictvím banky. Při koupi 
nemovitosti budete potřebovat 
kupní smlouvu, výpis z katastru 
nemovitostí, katastrální mapu, 
nabývací titul prodávajícího 
a ocenění nemovitosti, které 
vyřídíte prostřednictvím banky. 
Banka samozřejmě prověřuje 
vaši schopnost splácet úvěr, 
tzv. bonitu klienta. Pokud jste 
v zaměstnaneckém poměru, 
doložíte bance potvrzení o výši 
příjmů od zaměstnavatele 
a výpisy z účtu za poslední tři 
měsíce. Jste-li osoba samo-
statně výdělečně činná, budete 
potřebovat daňové přiznání za 
poslední fiskální období a po-
tvrzení o bezdlužnosti vystavené 
finančním úřadem. 

Pojištění je nutnost
Stavba, kterou dáváte bance 
do zástavy, musí být pojiš-
těna, a to nejlépe již ve fázi 
rozestavěnosti. Pojištění stavby 
kryje škody způsobené živelní 
událostí, jako je požár, výbuch, 
přímý úder blesku, vichřice, 
krupobití, pád stromu, stožáru 
či laviny. Pojištění se vztahuje 
také na škody způsobené vo-
dou z potrubí, sesuvem půdy 
či zřícením skal, ale i zemětře-
sením či pádem letadla. Pojiš-
ťovna hradí také škody vzniklé 
násilným odcizením stavebních 
součástí (např. okapů) nebo 
vandalismem. 

Díky 
elektronickému 
zpracování 
je vyřízení 
Hypotéky 
Wüstenrot 
rychlé.
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Splátka hypotečního úvě-
ru představuje nemalou část 
rodinného rozpočtu a riziko 
nešťastné životní události, která 
může způsobit, že nebudete 
schopni hypotéku splácet, 
byste si měli rovněž pojistit. 
Proto je na místě také životní 
pojištění. Poradce Wüstenrotu 
vám takové pojištění namode-
luje individuálně na míru.

Úrok není vše!
Možná že vás zaujala nabíd-
ka ještě nižšího hypotečního 
úroku jiné banky. Buďte však 
pozorní, úroková sazba není 
jediným kritériem, podle něhož 
byste měli hypotéku vybírat! 
Přečtěte si pečlivě i další 
podmínky poskytnutí hypoté-
ky a zkontrolujte si poplatky 
v sazebníku banky. Ty by vám 
mohly hypoteční úvěr prodražit 
až o tisíce korun. Také si dejte 
pozor na nutnost sjednání 
jiných produktů. Velmi často je 
vyžadováno převedení běžného 
účtu se stanovením minimál-
ních obratů, a to pod hrozbou 

nemalých sankcí. Žádnou spojitost s hypotečním 
úvěrem pak nemá podmínka zřízení a využívání 
kreditní karty. 
U Hypotéky Wüstenrot však žádné takové fígle 

hledat nemusíte.

Několik rad na závěr
Pamatujte na to, že hypotéka je závazek na 
dlouhou dobu, během které se může přihodit 
cokoli. Vždy byste měli počítat jak s rezervou 
na neočekávané výdaje, tak s rezervou ve výši 
až šesti měsíčních splátek budoucího úvěru 
pro případ, že byste byli například delší dobu 
nemocní nebo krátkodobě nezaměstnaní.
Třebaže je váš dům teprve v plánech na 

papíře, doporučujeme vyřídit si hypotéku právě 
teď. Finančníci se v poslední době totiž shodli 
v názoru, že takhle levným hypotékám bude 
brzy konec. Wüstenrot vám rezervuje úvěrové 
prostředky po devět měsíců, tak můžete začít 
čerpat hypotéku třeba až v příštím roce. ••

Stavíte nebo 
rekonstruujete dům 
a vybíráte střechu? 
Nabídka střešních systémů Lindab je velmi 
rozsáhlá – pro rodinný dům jsou nejvhodnější 
tradiční profi lované lehké střešní krytiny nebo 
drážkovaná (falcovaná) střešní krytina. Samo-
zřejmou součástí je kompletní okapový systém 
a další příslušenství pro zastřešení – např. 
bezpečnostní prvky, komínové lávky a žebříky. 
Lindab krytiny jsou lehké, trvanlivé a především 
bezúdržbové. Základním materiálem pro výrobu 
je vysoce kvalitní švédská žárově pozinkovaná 
ocel, na horní straně opatřená povrchovou úpra-
vou Classic, Premium či Elite.

Střešní systémy Lindab 
• švédská kvalita za dostupné ceny
• široká řada možností, atraktivní klasický 
 i moderní vzhled 
• dlouhá životnost
• bezúdržbovost
• nízká hmotnost
• kompletní dodávka střechy bez starostí 
 – od poradenství až po montáž 
• přesnost zpracování, snadná a rychlá montáž
• technická podpora
• ekologická nezávadnost – téměř stoprocentní 
 recyklovatelnost oceli
Filozofi í společnosti Lindab je nabízet vysoce 
kvalitní, cenově dostupné střešní systémy z ten-
kostěnného ocelového plechu, které díky svým 
vlastnostem usnadňují výstavbu a zastřešení 
nejrůznějších typů budov. 

Do 30. září 2015 vám poskytneme 20% slevu na 
střešní krytinu a okapový systém. Poukázku na 
slevu najdete na www.wuestenrot.cz/o-nas/
obchodni-partneri-slevy/
Více na: www.stresniasistent.cz 

Požádejte si o hypotéku 
s výhodným úrokem. 
Čerpat ji můžete třeba 
až na podzim nebo 
v zimě.
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Finanční
rádce

Muž sní o novém autě, žena o nově zařízené kuchyni. On poukazuje na to, že v kuchyni 
se přece dá normálně vařit, ona argumentuje tím, že jejich zánovní auto je až na několik 
nutných malých oprav v dobrém stavu a doveze je tam, kam potřebují.

P

Rekonstruujeme 
s Půjčkou ProBydlení

ohled muže 
a ženy bude na 
stejné věci asi 
vždycky trochu 
odlišný. Co je 

však zajímavější, z nedávné-
ho průzkumu vyplynulo, že 
nejčastější příčinou domácích 
sporů je právě investování 
volných finančních prostředků 
do bydlení. Jako jeden ze tří 
hlavních důvodů vzniku hádek 
mezi partnery to uvedla více 
než polovina dotázaných! Jed-
noduchým řešením takového 
sporu je Půjčka ProBydlení. 
Za ušetřené peníze si můžete 
koupit jak vysněné auto, tak 
si dopřát zaslouženou dovo-
lenou. Na rekonstrukci bytu 
si jednoduše půjčíte! Půjčka 
ProBydlení přijde vhod jak při 
celkové rekonstrukci bytu, tak 
při dodělávkách na míru.  
U Půjčky ProBydlení se 

klient může těšit ze tří slev ze 
základních úrokových sazeb. 
Jde o slevu Wüstenrot, slevu 
za naspoření 40 procent cílové 
částky a o slevu za zajištění 
úvěru zástavním právem k ne-
movitosti. Slevy se samozřejmě 
sčítají a mohou tak úvěr zlevnit 
až o 2,4 procenta ročně. 

Úvěr až 1 000 000
korun bez akontace 
a zajištění zástavou 

nemovitosti

Z Půjčky 
ProBydlení 
uhradíte 
vybavení kuchyně 
i koupelny.
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INDECO – kvalitní 
nábytek na míru
Společnost INDECO vyrábí veškeré druhy velice 
kvalitního nábytku na míru. Na českém trhu 
působíme již dvacet let a své expozice máme i na 
Slovensku nebo v Maďarsku.
• Zaměřujeme se hlavně na vestavěné skříně 
 a kuchyně. Protože jde vždy o nábytek zhoto-
 vovaný na míru, najdeme řešení i pro atypické 
 prostory. 
• Spolupracujeme s předními českými develo-
 pery, návrháři a architekty. 
• Máme tým zkušených montérů a techniků, 
 kteří u vás v bytě nebo domě doladí veškeré 
 náležitosti k vaší plné spokojenosti. 
• Svoje závazky vůči klientům plníme do 
 posledního detailu. S námi máte jistotu, že vše 
 bude uděláno podle vašich představ. 
• Přijďte se sami přesvědčit do specializovaných 
 expozic, kde na vlastní oči uvidíte, jaké druhy 
 nábytku a v jakém provedení INDECO vyrábí.  
• Veškeré podrobnosti si domluvíte s našimi 
 návrháři přímo na místě.
• Máme širokou prodejní síť. Na webových 
 stránkách www.indeco.cz si snadno rychle 
 vyberete město, kde chcete INDECO navštívit.
• Nebo zavolejte na bezplatnou linku 
 800 200 222, kde vám rádi najdou a doporučí 
 nejbližší expozici.

Do 30. 8. 2015 vám poskytneme 27% slevu na 
vestavěné skříně a nábytek na míru. Poukázku 
na slevu najdete na: www.wuestenrot.cz/o-nas/
obchodni-partneri-slevy/

Jsme tu pro Vás. 
Vaše INDECO CZ

Výhody Půjčky ProBydlení
1. S Půjčkou ProBydlení získáte až 
 1 000 000 Kč bez nutnosti zajištění 
 úvěru nemovitostí.  
2. Za poskytnutí úvěru ani za jeho 
 správu neplatíte žádné poplatky. 
3. Do čtyřiadvaceti hodin od podání 
 žádosti se dozvíte, zda vám bude 
 úvěr poskytnut. 
4. Půjčka ProBydlení se přizpůsobí 
 vašim fi nančním možnostem, 
 můžete si totiž zvolit výši měsíční 
 splátky a tomu odpovídající dobu 
 splatnosti. 
5. Půjčka ProBydlení je poskytována 
 bez tzv. akontace, takže nemusíte 
 mít žádné vlastní prostředky. 
6. Dokumenty prokazující účel použití 
 na bytové potřeby můžete doložit 
 dodatečně do šesti měsíců od 
 čerpání úvěru. 
7. Úroky zaplacené za úvěr si při 
 vyúčtování daně z příjmu odečtete 
 z daňového základu. 
8. Ke smlouvě o stavebním spoření 
 můžete navíc získat státní podporu 
 až 2 000 korun ročně.

Rodinné dilema vyřešeno!
Naši klienti Eva a Zdeněk se už doma 
dohodli. Ušetřené peníze investovali 
podle představ Zdeňka a na rekon-
strukci bytu podle plánů Evy si na 
nové kompletní zařízení kuchyně 
a šatny půjčili od Wüstenrotu. Spočíta-
li si, že měsíčně mohou splácet část-
ku do 4 000 Kč. Požádali si o Půjčku 
ProBydlení Expres na 350 000 Kč 
s osmiletou dobou splatnosti a mě-
síční splátkou 3 841 Kč. Překlenovací 
úvěr (na 6 let a 4 měsíce) bude úro-
čen sazbou 5,0 % p. a. a následný 
úvěr ze stavebního spoření (3 roky
a 8 měsíců) 2,99 procenta ročně. Cel-
kem za osm let zaplatí 457 481 Kč. 
RPSN bude činit 5,76 %. Za poskyt-
nutí úvěru a za správu úvěrového účtu 
nebudou platit žádné poplatky. Stejně 
jako Eva se Zdeňkem, si i vy můžete 
jednoduše spočítat, jaká Půjčka 
ProBydlení bude pro vás optimální 
tak, aby pokryla náklady na opravy 
či rekonstrukci bydlení, ale zároveň 
vyhovovala vašim fi nančním možnos-
tem. ••
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Finanční
rádce

Použití úvěru 
poskytnutého 
stavební spořitelnou
Úvěr poskytnutý stavební spo-
řitelnou můžete použít nejen 
na celkovou rekonstrukci bytu, 
ale i na částečnou modernizaci 
či opravy. Z úvěru uhradíte jak 
nový stavební materiál, nové 
zařízení a řemeslnické práce, 
tak také bourací práce. 
Podle abecedy jsme vám 

srovnali, co všechno se dá 
v bytě ať již najednou či jed-
notlivě nově zřídit či rekonstruo-  
vat na úvěr.

1. Bytové jádro – vyzdění, 
úprava, přestavba 
2. Balkon, terasa, lodžie – 
opravy, údržba, zasklení 
3. Dveře –  pořízení nových, 
ale i opravy a nátěry původ-
ních 
4. Izolace
5. Koupelna – zřízení a re-
konstrukce, vybavení – pořízení 
vany, umyvadla, sprchového 
koutu, vodovodních baterií, 
baterie, dlažby, obkládaček, 
včetně koupelnového setu se 
zrcadlem a svítidly
6. Kuchyně – zřízení a rekon-
strukce, vybavení – tj. nová 
podlaha, obkládačky, rozvody, 
kuchyňská linka s vestavěnými 
spotřebiči a digestoří včetně 
svítidel 
7. Malování, štukování, nové 
omítky…
8. Okna – pořízení nových 
(např. plastových, izolačních), 
ale i opravy a nátěry původních 
9. Osvětlení
10. Podlaha – dřevěná, 
laminátová, palubky, parkety, 

linoleum, zátěžový koberec či jiná podlahová 
krytina jako náhrada původní, bez dokladu za 
její položení. 
11. Rozvody vody, plynu, elektřiny
12. Regulační a měřicí technika sloužící 
k úsporám tepla, vody a jiných nákladů na 
bydlení
13. Řemeslnické práce 
14. Topení – kamna (např. krbová), etážové 
topení, radiátory, kotel 

15. Vestavěné skříně 
16. WC – zřízení a rekonstruk-
ce, tj. nová záchodová mísa, 
bidet, umyvadlo/baterie, dlažba, 
obkládačky
17. Zabezpečení bytu – 
bezpečnostní dveře, trvale 
instalované poplašné zařízení
18. Zdi, příčky
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 Michal Malátný: 
Máme teď velmi     
    růžové období

Připravila: Alice Škochová
Foto: Vojtěch Vlk

ydlíte v Praze, 
ale ve volných 
chvílích odjíždíte 
s rodinou na cha-
lupu. Nepřemýš-

lel jste někdy o tom, že se 
tam přesunete nastálo? 
Chalupu jsme si pořídili před 
šesti lety kousek od Jičína. 
Stará chalupa, za ní stodola, 
velká zahrada a za zahradou 
les. Stěhovat se tam nastálo se 
nám moc nechce, když tak až 
na důchod, zatím je to ideální 
letní sídlo. Jako dítě jsem trávil 
většinu víkendů a prázdnin 
u prarodičů na vesnici, od 
rána do večera na zahradě 
nebo v lese, a chtěl bych, aby 
podobný kontakt s přírodou 
poznaly i moje děti.

Vaše manželka Petra je vý-
tvarnice. Má hlavní slovo při 
zařizování bydlení? 
Moje žena má spoustu dobrých 
nápadů, ale musím ji občas 
brzdit. Třeba to, že v chalupě 
je jedna prvorepubliková zásuv-
ka, suchý záchod a voda pou-
ze ve studni na dvorku, jí moc 
nevoní, ale pro mě je právě 
v tomto kouzlo venkova. Občas 
je to boj. Co se týká pražského 
bytu, ten jsme postupně zařizo-
vali deset let, a protože máme 
oba rádi jednoduchý funkční 
styl, nebyl to boj, ale souhra. 

Zpěvák, kytarista a textař kapely Chinaski Michal Malátný prožívá úspěšné období. Nová deska, Anděl 
pro nejlepší kapelu roku, plné sály, nabité léto. Přesto, že se o něm ví, neplní jeho tvář stránky bulvárních 
deníků. V soukromí je především táta pětileté Kateřiny a pětiměsíční Frídy, se kterými tráví čas nejraději 
na chalupě poblíž rodného Jičína. 

B
Starší dcera 
Kateřina už, 
na rozdíl ode 
mne, umí 
noty.

Rozhovor
čísla

Jezdíte s kapelou po celé 
republice. Je nějaké místo, 
které jste si obzvlášť oblíbil? 
Asi nejvíc koncertů jsme 
odehráli v pražském Lucerna 
music baru, troufnu si říct, 
že tam jsme doma. Proběhly 
tam křty všech našich desek, 
několik silvestrů, i na hokej 
jsme tam chodili. Jinak hraju 
rád všude, mám trochu slabost 
pro Liberec a východní Čechy. 

Máte teď doma celkem tři 
ženy. Převládá u vás růžová 
barva? 
Dlouho se zdálo, že nás to 
mine, starší dcerka si hrála spíš 
s dinosaury než s panenkami, 
ale nedávno přinesla „růžovou 
nákazu“ ze školky a už je to 
tady. Ano, máme teď velmi 
růžové období. Sbírku mých 
nočních můr rozšířil poník 
s jedním rohem.
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Rozhovor
čísla

Pražský byt jsme 
postupně zařizovali deset
 let v jednoduchém 
funkčním stylu

Také jsme si pořídili chalupu 
v Českém ráji.

Vaše nejmladší dcera Frída 
má neobvyklé jméno. Čím 
jste se při výběru s Petrou 
inspirovali? 
Jak už tady padlo, moje žena 
je výtvarnice. Před lety jsme 
si společně poplakali u filmu 
Frida, o osudech mexické ma-
lířky Fridy Kahlo, a slíbili jsme 
si, že jednou, kdybychom měli 
holčičku, bude se jmenovat 
po ní. A tak se také nakonec 
stalo. I když tomu předcházel 
dramatický rodinný výlet na 
zámek Lednice, kde padlo po 
dvoudenních debatách pod 
přezrálou meruňkou konečné 
rozhodnutí. 

Léto je pro muzikanty hlavní 
pracovní sezona. Jak mezi 
hraním odpočíváte? Uděláte 
si nějakou delší dovolenou? 
Delší kapelní dovolená je na-
plánovaná na leden a únor, což 
jsou v naší branži často prázd-
niny. V letošním létě strávím 
čas mezi koncerty s rodinou 
na chalupě, žádnou dovolenou 
v zahraničí neplánujeme. Moře 
nás moc neláká, radši máme 
hory, ale to musejí děti trochu 
povyrůst.

Vaše poslední deska Rock- 
field byla platinová. Kdy 
nastane čas přemýšlet nad 
další deskou a jakým smě-
rem by se měla ubírat? 
Po úspěchu desky Rockfield by 
náš vydavatel chtěl novou na-
hrávku samozřejmě co nejdříve, 
ale napsat deset až dvanáct 
silných písní není jednoduchá 
věc. Abychom mohli něco na-
psat, musíme něco zažít, vidět 
a něco nového poznat. Kolotoč 
koncertů je někdy drticí mašina, 
co jede a nedovolí vám se 
zastavit. Je potřeba to občas 
udělat, dobít baterie, nasát 
čerstvý vzduch, zážitky, nechat 
se inspirovat. Nechat odpočinout 
sebe i fanoušky. Chtěl bych, 
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abychom novou desku vydali tak za dva tři roky. 
Po práci na Rockfi eldu se na ni moc těším. 

Novou desku vám pokřtil Jiří Suchý s Jitkou 
Molavcovou. Proč padla volba právě na ně?
Už více než rok hostuji v divadle Semafor ve 
dvou představeních a každé setkání s panem 
Suchým a paní Molavcovou je silné a velmi in-
spirující. Sledovat je při zkoušení je vážně radost. 
Obdivuji obrovskou tvůrčí a lidskou energii, která 
ze Semaforu stále tryská i v pětapadesáté (!) 
sezoně. Když jsme přemýšleli o kmotrech nové 
desky, napadli nás neskromně oni dva. Jejich 
vystoupení na křtu v Lucerna music baru bylo 
moc milé a byla to pro nás velká čest.

Vedete starší dceru Kateřinu k hudbě? Pro-
jevuje už v tomhle směru nějaké sklony?
Kateřina se učí na klavír a na rozdíl ode mne už 
umí noty. Hezky drží rytmus i intonuje, mám z ní 
radost. Minulý týden chtěla být ale archeoložkou, 
tento týden zase paní doktorkou pro zvířátka, 
příští to bude jistě něco jiného. Taky ji baví 
tancování a minulou neděli se konečně naučila 
jezdit na kole. Chci, aby měla možnost poznat 

Druhorozená 
dcera se 
jmenuje po 
mexické malířce 
Fridě Kahlo.

co nejvíc věcí a sama si byla 
schopná vybrat, čemu se chce 
v životě věnovat. Nechám to na 
ní, má ještě spoustu času.

V textu písničky „Až ne-
budu...“ z desky Rockfi eld 
stojí: „Můj život na sklonku 
chtěl by mít na zvonku tvý 
jméno.“ Přemýšlíte už takhle 
daleko? 
Je faktem, že jiné texty píšete 
ve dvaceti a jiné o čtvrtstoletí 
později, ale tentokrát je to úpl-
ně naopak. Text z větší části 
napsal můj dobrý a o dvacet 
let mladší kamarád, herec Láďa 
Karda, a je to prosté vyznání 
lásky. Kromě ní všechno na 
tomto bláznivém světě pomine. 
Název „Až nebudu...“ zní velmi 
pochmurně, ale dál to pokra-
čuje takto: až nebudu muset 
už dělat vůbec nic... A to už 
vůbec nezní tak špatně! ••

Vizitka
Michal 
Malátný
Narozen: 30. června 1970, Jičín
Povolání: poprocková hvězda
Zaměstnavatel: kapela Chinaski
Vedlejší zaměstnání: Hostování v divadle 
Semafor ve hrách Osvobozené divadlo Semafor 
Prsten pana Nibelunga. 
Kariérní úspěchy: Kapela Chinaski opakovaně 
uspěla v českých hudebních anketách Žebřík a 
Český slavík (Mattoni) a několikrát byla oceněna 
Akademií populární hudby cenou Anděl, napo-
sledy letos jako skupina roku. Za loňskou desku 
Rockfi eld získala kapela platinovou desku.
Soukromé úspěchy: dcera Kateřina (5 let) a dcera 
Frída (5 měsíců)



16 wüstenrot přijde vhod

   Chalupa 
    z kotovic

Připravila: Martina Lžičařová
Foto: Jaroslav Hejzlar

Honzíka, který se pohybuje na vozíčku. S ohle-
dem na jeho invaliditu byly veškeré stavební 
úpravy naplánovány tak, aby přístup do domu 
i veškerý pohyb v domě a na dvoře byl bez-
bariérový, aby Honzíkovi na vozíku nic nebrá-
nilo v cestě. Z tohoto důvodu byla po obvodu 
parcely vybudovaná šikmá rampa, která vede až 

k sadu nad domem. Pozemek 
tady je totiž hodně svažitý. 
Původně svah končil až na 
úrovni chlívků, noví majitelé ho 
nechali odbagrovat a zpevnit 
opěrnými zdmi, takže na dvoře 
vznikla malá trávníková plocha.

Rekonstrukce 
domu

Chalupa Markéty a Romana leží jen několik kilometrů od Zlína. Prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí a její majitelé si na pobyt v ní teprve zvykají. 

N

Původní 
dispozice domu 
byla zachována

Největší místností je obytná kuchyně

a Moravě se dříve 
stavělo z nepá-
lených hliněných 
cihel – kotovic 
a z nich je po-

staven i starší řadový domek 
Markéty, Romana a jejich syna 
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Palubkový obklad stropu 
a stěn obývacího pokoje byl 
ošetřen bílým nátěrem 
a přírodním voskem

Financování koupě 
a rekonstrukce

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

Kotovice a vlhko
„U každé nemovitosti je 
důležité prověřit stav krovu 
a nosných stěn,“ říká Roman 
a dodává: „Všechno mezi-
tím lze využít jakkoliv.“ Touto 
zásadou se sám řídil při 
rekonstrukci. Vnitřní příč-
ky nechal vybourat, protože 
stavba trpěla vlhkostí. Zatímco 
obvodové zdi do ulice, tlusté 
60 cm, zůstaly z původních 
kotovic, zdi do dvora, kde 
stojí vlhký sklípek, bylo nutné 
kompletně nahradit. Nové 
stěny byly vyzděny z ytongu, 
jsou zateplené a kombinované 
s provětrávanou fasádou. 
Pro provoz domu je důležitý 

komín. „Ještě jsem nevěděl, 
jak a čím budeme topit, ale 
komíny jsem nachystal,“ pro-
zrazuje majitel a představuje 
kamna, která nakonec vybral. 
„Na stavbu domu je vždy 
lepší používat nasákavé ma-
teriály a pak tomu přizpůsobit 
volbu topidel. Režimu chalupy 
z kotovic nevadí vlhkostní 

Po rampě se dá vyjet až do sadu

Výše hypotéky: 1 800 000 Kč 
(do 85 % zástavní hodnoty nemovitosti)
Doba splatnosti: 20 let
Úroková sazba: EXTRA 1,84 % p. a.
Doba fi xace úrokové sazby: 3 roky
Měsíční splátka: 8 970 Kč
Poplatek za vyřízení a poskytnutí úvěru: 0
Poplatek za správu úvěru 
(vedení úvěrového účtu): 0
Poznámka: Úroková sazba ve výši 1,84 % p. a. 
je podmíněna sjednáním pojištění stavby 
a životního pojištění u Wüstenrotu. 

Největší místností je obytná kuchyně
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výkyvy. Do prostor se stěnami 
z nepálených cihel jsem proto 
vybral klasická kamna na 
dřevo, zatímco v místnostech 
se stěnami z ytongu a skla 
jsou kachlová kamna nebo ra-
diátory, které produkují sálavé 
teplo.
Při rekonstrukci se měni-

ly i podlahy. Nová dřevěná 
podlaha ze čtyřvrstvých lamel 
celý prostor sjednocuje a bylo 
pod ní instalováno podlahové 
vytápění. 

Na čem se dá šetřit
Dříve se žilo ve světnici 
a v kuchyni a spalo se 
v pokojíku, z chodby napravo. 
Dnes se obytný prostor rozší-
řil ještě o koupelnu, obývací 
pokoj a ložnici, které byly 
vybudované místo chlívků. 
Původní světnice a kuchyně 
byly spojené do jedné velké 
obytné kuchyně. „Většina za-
řízení pochází z bazarů nebo 
akčních výprodejů. Chtěl jsem 
dokázat, že zařizovat jde lev-
ně,“ usmívá se náš průvodce. 
Nejúspěšnější byl v tomto 
směru při stavbě koupelny, 
kde lze napočítat jedenáct 

Z obytné kuchyně se dá 
vstoupit do garáže, kte-
rá vznikla místo průjezdné 

druhů obkladů a dlažeb! Přesto spolu tvoří 
ladný celek. „Nakupoval jsem v obchodě se 
zbytky...“ 

S ohledem na invaliditu syna byly 
veškeré stavební úpravy naplá-
novány tak, aby přístup do domu 
i veškerý pohyb v domě a na dvoře 
byl bezbariérový, aby Honzíkovi na 
vozíku nic nebránilo v cestě. Z tohoto 
důvodu nechali rodiče po obvodu 
parcely vybudovat šikmou rampu, 
která vede až k sadu nad domem. 
Také koupelna a její vybavení je 
přizpůsobené jeho potřebám. Nad 
vanou je rampa, která pomáhá s pře-
místěním syna z vozíčku do vany. 
Na půdu nechal chalupář dokonce 
vybudovat nákladní výtah, takže 
Honzík se dostane všude. 

U rekonstrukce se nesmí spěchat, 
nad úpravami je potřeba přemýšlet, 
aby dům odpovídal potřebám 
jeho obyvatel.

Vybavení koupelny je přizpůsobeno 
invalidnímu synovi

???

Pohyb na vozíčku

Rekonstrukce 
domu

Půda 
na využití 
zatím čeká
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U rekonstrukce se nesmí spěchat, 
nad úpravami je potřeba přemýšlet, 
aby dům odpovídal potřebám 
jeho obyvatel.

stodoly. Pod garáží se ukrývá 
objemná podzemní nádrž na 
dešťovou vodu, která se sbírá 
ze střechy. Tato voda se vyu-
žívá na zalévání zahrady, mytí 
auta a splachování záchodů. 
Při procházce domu Roman 

tu a tam ukazuje, co vy-

Pohyb na vozíčku

táhl z popelnice, co koupil 
na inzerát nebo v akci. Jde 
o stolky, sedačku, židle, ale 
třeba i vanu a umyvadlo. „Na 
čem nedoporučuji šetřit, je po-
dlaha,“ vrací se k zásadnímu 
tématu. „Ta má být dřevěná 
a kvalitní.“ ••

Pojištění

Také jste rekonstruovali nebo nově zařizovali 
svůj domov? Nezapomeňte ho pojistit na novou 
cenu. Pojištění Wüstenrot ProDomov vám nabízí 
širokou pojistnou ochranu. Finanční poradce 
Wüstenrotu vám ho sestaví podle vašich aktuál- 
ních potřeb.

V bývalé hospodářské části 
vznikl obývací pokoj 

Z ložnice se dá vstoupit 
přímo na dvůr

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
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  31.10. 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  31.10. 2015. 

UŠETŘETE
při nákupu SIKO KUCHYNĚ
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Volný 
čas

Dovolená 
za volantem

Na co se můžete těšit v zemích, do nichž Češi nejčastěji vyrážejí za letními dovolenkovými 
zážitky? Připravili jsme pro vás vždy tři tipy na zajímavá místa a zároveň nabízíme krátký přehled 

toho, co vás může čekat za volantem. 

Tipy ze Slovenska
1. Levoča. Město plné historic-
kých památek, z nichž nejpopu-
lárnější je chrám sv. Jakuba. 
2. Oravský hrad. Legendární 
symbol Oravy a jeden z nej-
krásnějších slovenských hradů. 
3. Banská Štiavnica. Zdejší 
skvosty ocenilo i UNESCO, 
které zapsalo historické centrum 
města na svůj seznam.
Na Slovensku platí následují-
cí rychlostní limity: 130 km/h 
na dálnici (90 km/h na dálnici 

v zastavěné oblasti), 90 km/h mimo obce 
a 50 km/h ve městech a obcích. Vůči alkoholu 
dodržují Slováci nulovou toleranci, denní svícení 
je povinné stejně jako v tuzemsku. Do základní 
výbavy vozu patří refl exní vesta, výstražný troj-
úhelník a lékárnička. 

Tipy z Německa 
1. Rujána. Za „socíku“ provařené místo byste měli 
rehabilitovat: jsou tu krásné pláže a navíc je to 
ráj cyklistů a inline bruslařů.
2. Lübeck. Klenot Baltu byl kdysi nejbohatším 
hanzovním městem – tomu odpovídají i zdejší 
výstavní památky.

3. Berlín. Jen těžko lze vynechat 
tento evropský New York, 
město s okouzlující atmosférou, 
v němž se téměř nechodí spát.
V Německu je rychlost na 
dálnicích jen doporučená, a to 
max. 130 km/h tam, kde není 
pravidelné omezení rychlosti (za 
snížené viditelnosti do 50 metrů 
je maximální rychlost jen 
50 km/h). Mimo města můžete 
jet stovkou, ve městech a ob-
cích padesátkou. Řidiči s praxí 
delší než dva roky (kromě 

Při cestách na 
dovolenou jsou 
rizikové nejen 
noční jízdy, ale 
podle statistik
také doba 
mezi 14. 
a 16. hodinou. 

Banská Štiavnica
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Připravil: Martin Kavka
Foto: archiv

profesionálních) mohou mít 0,5 promile alkoholu. 
Denní svícení není povinné, ve výbavě vozu byste 
měli mít trojúhelník a lékárničku (řidiči užitkových 
vozidel, včetně osobních, by s sebou měli vézt 
ještě refl exní vestu).

Tipy z Rakouska
1. Innsbruck. Staré město v Innsbrucku má nád-
hernou kulisu v podobě blízkých horských štítů. 
2. Grossglocknerská alpská silnice. Jedna z nej-
krásnějších panoramatických cest v Evropě.
3. Krimmelské vodopády. Největší evropské vodo-
pády stojí za to vidět, stejně jako údolí Krimmler 
Achental. 
Na dálnicích můžete jet v Rakousku max. 
130 km/h (na úsecích A10 Tauern, A12 Inntal, 
A13 Brenner a A14 Rheintal pak od 22:00 do 
5:00 jen 110 km/h). Mimo obce je povolena stov-
ka, ve městech pak padesátka (ovšem v Grazu 
jen 30 km/h). Řidiči s praxí mohou mít 0,5 pro-
mile, svícení není povinné a ve výbavě vozu musí 
být vesta, trojúhelník a lékárnička.

Tipy z Itálie
1. Jezero Como. Vodní plochu obklopují hory 
a malebné vesničky. V létě je voda příjemně 
teplá.
2. Taormina. Nádherné sicilské město ležící jen 
coby kamenem dohodil od Etny. Navíc jsou tu 
nádherné pláže. 
3. Positano. Amalfské pobřeží patří k nejkrásněj-
ším na světě a v okolí Positana jsou nádherné 
pláže.
V Itálii je na dálnicích povolena stotřicítka 
(50 km/h za snížené viditelnosti pod 100 m, např. 
při mlze), mimo města a obce pak devadesátka 
(ovšem na silnicích pro motorová vozidla platí 
110 km/h) a ve městech padesátka (70 km/h 
na komunikacích dálničního typu, které vedou 
městem). Řidiči s praxí delší než tři roky mohou 
mít 0,5 promile. Denní svícení je povinné. Ve 
výbavě byste měli mít refl exní vestu a výstražný 
trojúhelník. 

profesionálních) mohou mít 0,5 promile alkoholu. 

Jezero Como

Innsbruck

Lübeck dosud Češi spíše opomíjeli. 
Neprávem. Stojí za návštěvu nejen 
kvůli památkám, ale i kvůli dobrému 
pití a jídlu. Třeba takový marcipán je tu 
prý nejlepší na světě. Své si v Lübecku 
najdou i cyklisté či milovníci lázní. 
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Volný 
čas

Tipy ze Slovinska
1. Postojna. Nádherná jeskyně, kterou 
byste pěšky procházeli celý den. 
Svezte se raději turistickým vláčkem.
2. Triglav. Jedna z nejvyhledávaněj-
ších hor celých Alp, nejvyšší vrchol 
Slovinska. 
3. Bled a Bohinj. Nádherná jezera, kde 
si přijdou nadšení fotografové na své. 
Slovinci sázejí na stejné rychlostní 
limity, jaké známe z domova – na dál-
nicích můžete uhánět max. 130 km/h
(80 km/h s přívěsem a 50 km/h při 
viditelnosti menší než 50 metrů), na 
rychlostních komunikacích stovkou, 
mimo obec devadesátkou a v obcích 
pak padesátkou. Řidič s delší než 
dvouletou praxí může mít v krvi max. 
0,5 promile. Svícení i ve dne je po-
vinné a ve výbavě by neměla chybět 
refl exní vesta, výstražný trojúhelník 
a lékárnička. 

Tipy z Chorvatska
1. Dubrovník. Perla Jadranu s historic-
ky unikátními stavbami. 
2. Split. Zbytky Diokleciánova paláce 
jsou na seznamu památek UNESCO. 
3. Trakošcan. Nejromantičtější a nej-
krásnější hrad v zemi.
V Chorvatsku je to s rychlostmi 
podobné jako u nás – na dálnicích se 
smí jet až 130 km/h, mimo obce 
90 km/h a v obcích pak platí omezení 
na 50 km/h. Co se týká alkoholu, 
začínající a profesionální řidič nesmí 
požít ani lok, řidič s praxí může nadý-
chat do 0,5 promile. Svítí se povinně 
jen v zimním období od října do břez-
na. V autě by neměla chybět refl exní 
vesta, výstražný trojúhelník, lékárnička 
a hasicí přístroj. ••

Rizika letních cest

Jestliže vyrážíte během letních prázdnin na cesty, 
měli byste počítat nejen s vyšším provozem, ale 
také s mnoha unavenými a stresovanými řidiči, kteří 
zvyšují nebezpečí dopravních nehod. Nejkritičtějšími 
měsíci v roce bývají tradičně červenec a srpen, opatr-
nost je tedy rozhodně na místě. 

Abyste cestu zvládli, měli byste být v dobré kondici. 
Rozhodně byste se měli před jízdou vyspat a nevyrá-
žet na dovolenou hned po návratu z práce. Nedosta-
tek odpočinku otupí váš postřeh a koncentraci, reak- 
ční doba se pak významně prodlužuje. Obtížná bývá 
podle statistik nejen noční jízda, ale rovněž odpolední 
cestování mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou, kdy 
se rovněž stává řada nehod.

Nebraňte se odpočinku, stereotypní jízda po dálnici 
– a zvláště v letním vedru – unaví i největší „tvrďá-
ky“ za volantem. Pokud vás trápí strnulost svalů, pálí 
oči, bolí záda či hlava, rozhodně zastavte a odpočiňte 
si. Projděte se, zacvičte si, na chvilku si zdřímněte. 
Únavu se nesnažte „přeprat“ kofeinem či energe-
tickými nápoji. Místo monotónní hudby si raději 
povídejte se spolujezdci. Hlavně  nikam nespěchejte, 
zážitky vám neutečou.

Před cestou: 
• nechte svůj vůz zkontrolovat v servisu
• odstraňte sebemenší závady, doplňte provozní 
 kapaliny a náplně
• zkontrolujte doklady k automobilu a jejich platnost
• podívejte se do kufru, zda v něm máte tažné lano, 
 pracovní rukavice či třeba refl exní vestu
• připravte si itinerář trasy, zjistěte si pravidla platná 
 v zemích, kterými pojedete

Po cestě: 
• postarejte se o své pohodlí za volantem (zvolte si 
 hudbu, teplotu ve vozu i počet zastávek podle 
 vlastního gusta)
• pečlivě si nastavte sedadlo i volant (každý detail 
 vám může při delší cestě vadit)
• počítejte s tím, že vaše auto je plně naložené 
 a může se chovat jinak než ve zbytku roku, kdy 
 jezdíte s poloprázdným vozem (delší je brzdná 
 dráha, akcelerace bývá pomalejší apod.)
• nepřeceňujte své schopnosti, nespěchejte a snažte 
 se předvídat situaci na silnicích
• dodržujte pitný režim, odpočívejte, nekonzumujte 
 těžká jídla, ve voze dostatečně větrejte

Je dobré vědět, jaké požadavky 
na výbavu mají v zemích, kam míříte. 
Ale podle vídeňské úmluvy z roku 1968 
má být vůz vybaven podle země 
registrace.

Postojna
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Vám, dětem i vašemu autu se v cizině může stát cokoliv. Nemoc, úraz, 
havárie nebo porucha na autě vám může dovolenou hodně znepříjem-
nit a navíc prodražit. Takže před cestou do zahraničí nezapomeňte na 
pojištění.

Cestovní pojištění je tu od toho, abyste v cizině nemuseli platit za ošet-
ření u lékaře, léčebnou péči v nemocnici, případně za převoz do České 
republiky. Díky němu můžete mít pojištěna i svá zavazadla a odpověd-
nost za škody a újmy způsobené jak na majetku, tak na zdraví. Stává 
se, že i to nejhodnější dítě někdy něco rozbije a vám se při jízdě na kole 
může připlést do cesty neopatrný chodec.

A co se týče auta, upozorňujeme, že s povinným ručením nevystačíte. 
To se vztahuje jen na nehody, které nezaviníte. Pokud vy nabouráte, 
nebo se vám v autě něco porouchá a stane se nepojízdným, dostane 
se vám pomoci od pojišťovny jen pokud máte sjednáno i havarijní 
pojištění.

Základní rada – volejte asistenční službu!
Kartičku od pojišťovny s číslem pojistky mějte raději stále u sebe 
a telefonní číslo asistenční služby si pro jistotu uložte do mobilního 
telefonu. Pokud se vám něco přihodí, připravte si pro asistenční službu 
tyto informace:
• číslo pojistné smlouvy,
• jméno a příjmení osoby, které se týká pojistná událost,
• telefonní číslo, na které může asistenční služba zpětně zavolat,
• stručný popis vzniklého problému a místa, kde se nacházíte.

Speciálně vyškolení a jazykově vybavení pracovníci asistenčních služeb 
vám pomohou, ať už jde o zdravotní potíže, nebo o problémy s vozem.

Klientům Wüstenrotu poskytuje asistenční služby společnost Europ 
Assistence, která působí po celém světě. Její centrála má samozřejmě 
nepřetržitý provoz, takže se dovoláte v jakoukoli denní dobu.

Cestovní pojištění: +420 227 231 202
Pojištění vozidla: +420 227 231 222

Aby se vám dovolená 
neprodražila

Před 
odjezdem 
do ciziny se 
pojistěte.
Snadno 
a rychle 
on-line.

Rizika letních cest
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Finanční
rádce

Asi nikomu se nechce každý měsíc sledovat výpis z bankovního účtu a s hrůzou 
pozorovat, jak mu vysoké splátky úvěrů vysávají rodinný rozpočet. Existuje ale řešení! 
Téměř každý úvěr lze nějakým způsobem refinancovat, nebo je možné jednotlivé 
půjčky sloučit a konsolidovat.  

videlně, vyřídíte vše velmi jednoduše. Wüstenrot 
vám uzná posudek nemovitosti pro původní 
banku a místo dokládání příjmů bude stačit vaše 
čestné prohlášení, že jste úvěr schopni splácet. 
K žádosti o úvěr si ještě připravte pouze několik 
aktuálních fotografií svojí nemovitosti. Určitě vám 
v tomto případě přijde vhod, že nebudete platit 
žádné poplatky. Poskytnutí a zpracování Hypo-
téky Refin je zdarma, nic nebudete platit ani za 
správu úvěru, za posouzení nemovitosti, za rezer-
vaci ani čerpání úvěrových prostředků.

P

Refinancování 
a konsolidace úvěrů 
– cesta k tomu, jak ušetřit

ro ty, kteří si 
v minulosti půjčo-
vali s rozmyslem, je 
refinancování úvěrů 
jedním ze způsobů, 

jak snížit splátky a získat z ro-
dinného rozpočtu peníze na jiné 
účely. Pro jiné, kteří podlehli 
svodům poměrně snadného 
přístupu k finančním zdrojům 
a možnosti koupit si nejrůzněj-
ší věci „hned“, je konsolidace 
úvěrů záchrannou brzdou před 
cestou do dluhové pasti. Řeše-
ní finančních nesnází však není 
radno odkládat do budoucna. 
Do karet vám hraje i historicky 
nejnižší úroveň úrokových sazeb 
hypoték. Podle posledních pro-
gnóz bankéřů už úrokové sazby 
hypoték na bydlení dále klesat 
nebudou.

Na hypotéce ušetříte!
Průměrná úroková sazba, za 
kterou dnes banky poskytují hy-
potéky, se ve srovnání s dřívěj-
šími lety podstatně snížila. Jest-
liže jste před pěti lety v červnu 
2010 mohli získat hypotéku 
v průměru za 4,9 % p. a.,  
letos na jaře klesla tato sazba 
pod 2,2 % ročně. Blíží-li se 
vám konec fixace úrokové 
sazby a tudíž i možnost splatit 
původní hypotéku bez poplatků 
či úrokových sankcí, obraťte se 
na svého poradce Wüstenrotu,  
který vám připraví nabídku 
speciální Hypotéky Refin. Pokud 
jste původní úvěr spláceli pra-

Hypotéka Refin s úrokem od 1,74 % ročně, 
bez poplatků, s čestným prohlášením 
namísto dokládání příjmů. 

Řešení Pavla a Zuzany
Pavel se Zuzanou si před pěti 
lety koupili nový byt a se dvě-
ma slušnými příjmy jim splácení 
nedělalo žádné potíže. V jejich 
společném rozpočtu vždy zbý-
valo dost peněz i na cesto-
vání a jiné záliby. Loni se jim 
narodila dcera, Zuzana je nyní 
na rodičovské dovolené a rodina 
musí najednou více počítat. 
Pavel samozřejmě začal také 
kalkulovat, kolik by mohl ušetřit 
na splátce hypotéky nejen vý-
hodnější úrokovou sazbou, ale 
i prodloužením doby splatnosti. 
Jejich původní hypoteční úvěr 

na bydlení činil 2 250 000 Kč, 
splatnost byla dvacet let při 
úrokové sazbě 4,55 % p. a. 
Měsíční splátka byla Pavlovi 
a Zuzaně vyměřena na  
14 295 Kč, za pět let se jim 
podařilo splatit 387 530 Kč, 
zůstatek hypotečního úvěru činil  
1 862 470 Kč. Zvolili proto ře-
šení v podobě Hypotéky Refin, 
kdy byla výše úvěru zhruba 
stejná jako výše zůstatku 
původního hypotečního úvěru 
– 1 863 000 Kč, doba jeho
splatnosti byla shodná,
úroková sazba však klesla
na 1,74 % p. a.,
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Refi n a desatero 
jeho výhod:

1.  Za poskytnutí úvěru a za jeho správu se 
 neplatí žádné poplatky.
2.  Bezplatně jsou zajištěny stávající nízké
 úrokové sazby až po dobu devíti měsíců.
3.  Úvěry jsou poskytovány až do 90 procent 
 hodnoty zastavené nemovitosti.
4.  Platební schopnost se dokládá pouze 
 čestným prohlášením. 
5. Refi n využívá původního odhadu nemovi-
 tosti. 
6. Za čerpání úvěru a za rezervaci úvěrových 
 zdrojů se neúčtují žádné poplatky.
7.  Refi n se sjednává bez nutnosti vedení 
 běžného účtu či sjednání dalších produktů, 
 je zde rovněž možnost prodloužení doby 
 splatnosti. 
8.  Díky Refi nu vzniká možnost získat peníze 
 navíc na opravy domu nebo bytu.
9.  Refi n garantuje sazby i pro další období 
 platnosti úrokové sazby.
10. Část úvěru nad 70 procent hodnoty 
 zastavované nemovitosti lze kdykoli splatit 
 mimořádnou splátkou bez poplatků.

Hypotéka Refi n s úrokem od 1,74 % ročně, 
bez poplatků, s čestným prohlášením 
namísto dokládání příjmů. 

a stejně tak i měsíční splátka se snížila na 
9 197 Kč. Pavel tak nakonec dospěl k závěru, 
že měsíčně klesne splátka hypotéky o 5 098 Kč 
a celková roční úspora tak bude představovat 
téměř 62 tisíc korun.
 

Konsolidace úvěrů podle 
manželů Ouzkých
Vlastníte-li nemovitost, například chatu anebo 
chalupu k celoročnímu užívání, zajímejte se 
o možnost refi nancovat drahé spotřebitelské 
úvěry neúčelovou hypotékou! Podobně jako 
klesají úrokové sazby hypoték na bydlení, zlevnily 
i tyto tzv. americké hypotéky. Náklady na jejich 
splácení jsou nyní podstatně nižší než u kla-
sických spotřebitelských úvěrů. Jako ukázkový 
příklad jsme vybrali klienty, kteří u Wüstenrotu 

refi nancovali hypoteční úvěr 
a pomocí Hypotéky na cokoliv 
konsolidovali několik nevýhod-
ných spotřebitelských úvěrů.
Manželé Ouzkých si před ně-

kolika lety díky hypotéce splnili 
svůj sen o vlastním bydlení. 
Oba sice dobře vydělávali, ale 
dům chtěli mít rychle zařízen, 
takže k hypotéce přibyly i spo-
třebitelské úvěry. Aniž by si to 
manželé uvědomovali, dostali 
se na hranici svých fi nančních 
možností a hledali cestu, jak se 
drahých úvěrů zbavit.
Díky tomu, že část hypotéky 

na dům už mají splacenou, 
mohou nevýhodné spotřebitel-
ské úvěry nahradit neúčelovou 
Hypotékou na cokoliv. Zůstatek 
jejich hypotéky s dvacetiletou 
splatností činil 1 500 000 Kč, 
úroková sazba byla 4,5 % p. a. 
a měsíční splátka pak 9 490 Kč. 
Výše jejich dodatečných spotřebi-
telských úvěrů byla 500 000 Kč 
se splatností deset let a úroko-
vou sazbou 18 % p. a. Měsíč-
ně tak museli platit dalších 
9 009 Kč. Dohromady tak činily 
jejich měsíční splátky hypotéky 
i dalších úvěrů 18 499 Kč. 
Manželé Ouzkých se proto 

rozhodli pro Hypotéku Refi n ve 
výši zůstatku jejich původního 
hypotečního úvěru, tedy 
1 500 000 Kč, jejíž splatnost 
zůstala také dvacet let, nicméně 
nová byla jak úroková sazba 
1,94 % p. a., tak i nižší měsíční 
splátka 7 546 Kč. Celková část-
ka, kterou manželé zaplatí, bude 
1 810 968 Kč, RPSN 1,95 %. 
Pro splacení spotřebitelských 
úvěrů si Ouzkých vybrali 
Hypotéku na cokoliv ve výši 
500 000 Kč se splatností 
deset let a úrokovou saz-

bou 4,79 % p. a. Nová měsíční splátka tak 
bude činit 5 252 Kč, RPSN 4,89 % a celková 
částka pak 630 252 Kč. Poplatky za zpraco-
vání ani poskytnutí úvěrů nemuseli manželé 
Ouzkých platit žádné, celkové měsíční splátky 
byly nově vypočteny na 12 798 Kč a měsíční 
úspora činila nakonec 5 701 Kč. ••

Obecné rady pro 
všechny, kteří 
splácejí úvěr
• Splátku úvěru hraďte trvalým příkazem 
 vždy do kalendářního dne měsíce stanove-
 ného bankou.
•  Začínáte-li mít fi nanční potíže, neodkládej-
 te jejich řešení na dobu, kdy nebudete 
 schopni úvěr splácet řádně a včas. 
•  U spotřebitelských úvěrů a různých nabídek 
 výhodných půjček si dejte pozor na to, jak je 
 uváděna úroková sazba (roční, měsíční), 
 např. lákavá 2% (měsíční) sazba je 24 pro-
 cent ročně.
•  U každého spotřebitelského úvěru musí 
 být uvedena RPSN, tedy roční průměrná 
 cena nákladů, do které se započítává roční 
 úroková sazba, poplatky a další náklady 
 spojené se splácením úvěru.
•  Pamatujte na to, že i několik malých 
 spotřebitelských úvěrů vás může zatáh-
 nout do dluhové pasti. Hlavně nevytloukej-
 te klín klínem, tedy jeden úvěr jiným, 
 většinou ještě dražším.

Z hypotéky uhradíte i případný poplatek 
(sankční úroky) za předčasné splacení úvěru. 
Pamatujte, že u spotřebitelských úvěrů může 
tento poplatek podle zákona činit maximálně 
jedno procento z výše mimořádné splátky, 
a je-li splatnost splátky v termínu do jednoho 
roku před dnem konečné splatnosti úvěru, pak 
je to pouze 0,5 procenta z výše mimořádné 
splátky.  mimořádnou splátkou bez poplatků.



Výstava Stavíme, bydlíme v Táboře
V polovině března se v táborském ho-
telu Palcát uskutečnil 4. ročník výsta-
vy „Stavíme, bydlíme“. Výstava byla 
určena pro všechny, kteří se alespoň 
trochu zajímají o stavbu, rekonstrukci, 
či úpravu bydlení. Vedle fi rem zabý-
vajících se stavbou a vystavujících 
střešní krytiny, oplocení, obklady, 
dveře, krby ale i tapety, byly letos na 
výstavě zastoupeny i fi nanční ústavy, 
mezi nimiž nechyběl ani Wüstenrot.

Od fi nančních poradkyň Věry Po-
ledníkové, Aleny Drtinové a Hany Ká-
konové se návštěvníci dozvěděli vše 
potřebné nejen o možných způsobech 
fi nancování stavby nebo rekonstrukce 
bydlení, ale také o tom, jak svůj domov 
správně pojistit. 

Zájemci byla oceňována hlavně 
Půjčka ProBydlení s možností získat 
úvěr ve výši až jeden milion korun bez 
zajištění nemovitostí.

Velice nás těší, že někteří z  návštěv-
níků výstavy už dnes díky úvěru nebo 
hypotéce od Wüstenrotu své bydlení 
opravují a jiní staví nové. 

Rádi poradíme a pomůžeme i vám. 
Kancelář Wüstenrotu najdete v Táboře 
v Purkyňově ulici, v Obchodním cent-
ru Slunce, tel.: 381 257 715.  

Ing. Hana Kákonová 
oblastní vedoucí

íte, že Ostrava-JIH 
je třetím nejlidna-
tějším obvodem 
v České republice? 
Právě proto jsme 

ve zrekonstruovaných prosto-
rách Dexon Offi ce Parku v ulici 
Hasičská 551/51 vybudovali 
krásné a moderní oblastní cent-
rum Wüstenrotu. 
Wüstenrot už dávno není jen 

o stavebním spoření a úvě-
rech na bydlení, ale moderní 
společnost, která dokáže svým 
klientům vyřešit jejich fi nan-
ce komplexně od A do Zet. 
To znamená oblast bydlení, 
ochrany příjmu, přípravy na 
budoucí výdaje, fi nanční pod-
poru dětí, rentu, daňové úlevy 
a dotace.
Máme tým profesionálně 

vyškolených poradců, ale 
nečekejte obchodníky, kteří se 
vám budou snažit vnutit zby-
tečné a nesmyslně nastavené 
smlouvy za účelem vlastního 
zisku. Poradce Wüstenrotu 
nejdříve posoudí vaši historii na 

Ze života
Wüstenrotu

Nové oblastní centrum 
Ostrava-JIH 

V
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fi nančním trhu, aktuální situaci a vaše plány do 
budoucna a na základě těchto informací vám 
vytvoří portfolio šité na míru. 
Oblastní centrum má provozní dobu v pon-

dělí až čtvrtek od 9 do 17 hodin, mimo 
ni si můžete telefonicky domluvit schůzku. 
Autobusová zastávka Dvouletky je jen něko-
lik metrů od naší pobočky a od tramvajové 
zastávky Hotelový dům Hlubina je to k nám 
asi osm minut pěšky. Parkovací místa 

a bezbariérový přístup jsou 
samozřejmostí.
Nebydlíte-li zrovna v Hrabůvce 

a okolí, přijďte se poradit do  
kanceláře v Mariánských Horách 
v ulici 28. října 165/68, kterou 
vede Martina Pastušková. Těší-
me se na vaši návštěvu. Přijďte 
ochutnat, jak chutná služba ve 
fi nancích 21. století. ••

Tým poradců 
oblastního 
centra je hrdý 
na své nové 
kanceláře



27

e sportovním 
areálu U Koleč-
ka přímo pod 
hradem Křivoklát 
se v sobotu 

30. května konal dětský den, 
aneb Křivoklátské legrácky 
s Wüstenrotem. Na své si 
přišly jak děti, tak dospělí. 
Bohatý program ozvláštněný 
novými atrakcemi a soutěžemi 
připravili kolegové z oblastí 
Beroun, Rakovník a Kladno 
pod patronací regionálního 
ředitele Bohumila Hlavaté-
ho a s podporou nájemce 
sportovního areálu Vladimíra 
Šandy. Přestože to zpočátku 
vypadalo s počasím všelijak, 
nakonec se umoudřilo a areál 
zalily sluneční paprsky.
Každého malého návštěv-

níka jsme přivítali spoustou 
nafukovacích balonků. Děti 
absolvovaly několik soutěžních 
sportovních, ale i výtvarných 
disciplín. Některé z nich 
připravily děti naší kolegyně 
Jany z Kladna. Největším 
oříškem byl bezesporu skákací 
pytel, nejžádanější disciplí-
nou naopak dětský kriket. Ve 
výtvarných disciplínách byla 
novinkou výroba květin a růz-
ných předmětů z papírů. 

Křivoklátské legrácky 
letos poprvé…

Sobotní 
odpoledne 
patřilo nejen 
dětem, dobře 
se pobavili 
i dospělí. 

V
Pro naše malé hosty tu byla 

i velká nafukovací skluzavka, 
trampolína a nafukovací hrad. 
Areál zněl dětskými písnič-
kami z pohádek a v rytmu 
hudby se pohupovali i mnozí 
dospěláci.

Po splnění náročných úkolů 
si každý mohl se zavázanýma 
očima strhnout věcnou odmě-
nu: hračku, kšiltovku, pastelky 
nebo jiný dárek. 
Samozřejmě jsme připravili 

také občerstvení, vždyť při spor-

tu pořádně vyhládne. Smlsnout 
si na vlastnoručně dokřupava 
opečeném špekáčku a osvěžit 
se báječnou malinovkou přišlo 
vhod malým i velkým. 
Lákadlem byla i bohatá tom-

bola, do které Wüstenrot daroval 
hodnotné ceny jak pro děti, tak 
pro rodiče. Po setmění došlo 
dokonce i na ohňostroj vytváře-
jící na večerní obloze nádherné 
světelné efekty. 
A naše odměna? Velký po-

čet dětí a jejich spokojenost. 
Kdybyste se podívali do tváří 
dětí, které při odchodu držely 
v rukou čerstvě vyplněný 
diplom, viděli byste radost, 
nadšení, spokojenost a úna-
vu. Však to hraní dalo také 
pořádně zabrat.
Za rok opět na viděnou na 

dětském dni. •• 

S výrobou papírových 
květin pomáhaly 

dětem výtvarnice

Oblastní vedoucí Jan Slavík, 
paní Jana Rybková a její dvě dcery 
s kamarádkou - výtvarnice 



deňka Šuterová 
se obchodu vě-
novala i předtím, 
i když v úplně 
odlišném oboru. 

Až práce pro značku Wüs-
tenrot jí přinesla spolehlivé 
zázemí pro práci a zároveň 
i vysoký stupeň pracovní svo-
body. Stejně tak ji velmi baví 
i týmová spolupráce v regionu 
i na centrále. Jak vlastně vy-
padá takový typický pracovní 
den v jejím životě?

Vaše práce zahrnuje každo-
denní setkávání s novými 
lidmi, s kolika klienty se 
denně vidíte?
Není to každý den stejné. Dva 
dny v týdnu jsem pro klienty 
k dispozici ve své kancelá-
ři v Tišnově, někdy pracuji 
z domova. Někdy to může 
být denně třeba deset klientů, 
jindy zase žádný. Podstatnou 
část pracovního dne zabere 
zpracování jednotlivých obcho-
dů a velká spousta telefonátů.

Zahrnuje váš pracovní tý-
den i hodně cestování?
Bydlím v Tišnově a nejčastě-
ji jezdím do Brna, to je ale 
jen kousek a cestování bych 
tomu ani neříkala. Ale mám 
klienty i na vzdálenějších 
místech. Jezdím hodně vlakem 

Ze života
Wüstenrotu

Jeden den v životě 
finančního konzultanta

Z
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Staňte se 
finančním 
konzultantem...

S prací finanční poradkyně začínala Zdeňka Šuterová před osmi lety a práci si našla na inzerát. 
Měla o novém zaměstnání jen mlhavou představu a název společnosti Wüstenrot jí tehdy splýval 
s Winterthurem. Chtěla ale změnu a nadělila si ji tehdy jako dárek ke čtyřicetinám. 

Připravil: Jan Dvořák
Foto: Igor Zehl

Paní Zdeňka Šuterová 
patří k VIP poradcům 
Wüstenrotu



a potom je taková cesta ke 
klientům jako malý výlet. 

Když se vrátíte domů, co 
naplňuje zbytek vašeho pra-
covního dne?
Někdy je to jen zbyteček, pro-
tože některé pracovní dny bý-
vají hodně dlouhé... A přiznám 
se, že se mi během pracovního 
týdne moc nedaří přepnout 
do domácího režimu. Není to 
práce od–do a jako takovou je 
třeba ji brát.

Přesto musíte mít nějaké ko-
níčky. Jak trávíte volný čas? 
Moc ráda čtu, ale to nesmím 
dělat přes den, protože bych 
se od knížky neodtrhla. Ráda 
sleduji pořady o bydlení, hlavně 
o rekonstrukcích domů a ar-
chitektuře vůbec. U toho klidně 
sedím do noci. 

Co vám přijde na práci 
fi nanční poradkyně nejzají-
mavější?

U úvěrových případů musím získat nejčastěji hod-
ně informací, ptát se a poslouchat. Bývají to složi-
té věci a přicházím na to, že starosti a životy lidí 
jsou si velmi podobné. Snažím se svým klientům 
vyhovět a vyřešit jejich záležitost tak, jako by to 
byla moje vlastní. 

Setkala jste se za svou kariéru s nějakým 
problémem, který jste nebyla schopna 
vyřešit?
Ano, občas se úplně nedaří obchod ideálně 
zpracovat. Někdy to ale může být jen časo-
vá záležitost, stačí chvilku počkat, až se věci 
usadí nebo jinak poskládají. Každá věc i každé 
řešení problému má správný čas a správné 
místo. Co případ, to příběh. A málokdy je 
čítankový. 

Co byste poradila zájemcům o tuto práci? 
Především aby vůbec nepochybovali o této pro-
fesi a ani o sobě. Poctivou prací při zaškolování 
a dalším vzděláváním, samostudiem a získáváním 
vlastního kmene se mohou brzy stát úspěšnými 
kolegy. Já sama vzpomínám na svoje začát-
ky moc ráda. Získala jsem nové kontakty, širší 
rozhled, pravidelný příjem, přátele, seberealizaci. 
Hodně jsem se naučila. Přeji každému nováčkovi, 
který to myslí vážně, aby toho také docílil. ••

Nastartujte i vy skvělou 
kariéru!
Jako fi nanční konzultant pro prémiovou klientelu fi nanční skupiny Wüstenrot
Požadujeme:
• aktivní přístup
• obchodní dovednosti zaměřené na výsledek
• schopnost týmové spolupráce
• SŠ/VŠ vzdělání

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

Zašlete nám svůj životopis na: kariera@wuestenrot.cz.

Připravil: Jan Dvořák
Foto: Igor Zehl
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Střecha: falcovaná taška PREFA, antracitová P.10
Fasáda: PREFA Sidings, stříbrná metalíza

*Při záruce na barvu se jedná o záruku lakovaného povrchu 
vůči odprýskání a tvorbě puchýřů za podmínek uvedených v zá-
ručním certifikátu. Více informací na www.prefa.com/zaruka.

*

WWW.PREFA.COMSTŘECHY & FASÁDY

PREFA ALUMINIUMPRODUKTE s.r.o. 
T +420 234 496 501 | E office.cz@prefa.com

STŘEŠNÍ 
A FASÁDNÍ

SYSTÉMY 
KAŽDÝ OBJEKT SE  MŮŽE STÁT

ARCHITEKTONICKÝM UNIKÁTEM

10 DOBRÝCH DŮVODŮ PRO 
ZNAČKU PREFA

ODOLNÁ VICHŘICÍM!
REZUVZDORNÁ! 

NEROZBITNÁ!
LEHKÁ!

KRÁSNÁ!
STÁLOBAREVNÁ!

OPTIMÁLNÍ PRO REKONSTRUKCE!
KOMPLETNÍ SYSTÉM!

EKOLOGICKÁ!
ZÁRUKA 40 LET!

65x250 Wustenrot magazín 2015.indd   1 23.6.2015   12:14:15
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30 procent z ročního příjmu z podnikatelských 
a ostatních činností podle formuláře „Přiznání 
k dani z příjmu“. U svobodných povolání (lékař, 
advokát, veterinář, daňový poradce apod.) uvažuje 
jako roční příjem 50 procent ročního obratu.
Klientům, kteří odečítají náklady na podnikání 

paušálem, vychází Wüstenrot vstříc i produktem 
„Hypotéka bez příjmu“. U tohoto úvěru akceptuje 
banka jen čestné prohlášení, že jste schopen hy-
poteční úvěr splácet. K tomu po vás bude banka 
požadovat i doklady o bezdlužnosti od finančního 
úřadu a České správy sociálního zabezpečení.

Ztratil jsem zelenou kartu. Kde a ja-
kým způsobem získám novou?
Zelenou kartu si můžete objednat na 

naší bezplatné klientské lince 800 22 55 55, 
nebo vám ji vytisknou v některém z regionálních 
center Wüstenrot, jejichž seznam naleznete 
na straně 40 a na internetových stránkách 
www.wustenrot.cz.

Preferuji sjednání cestovního pojiš-
tění on-line. Lze u vaší pojišťovny 
toto pojištění sjednat elektronicky?

Ano, cestovní pojištění Wüstenrot ProCesty  
lze sjednat také elektronicky. Na stránkách  
www.wustenrot.cz vám nejprve doporučujeme se-
známit se s podmínkami a variantami cestovního 
pojištění. Můžete si zkusit i nezávaznou kalkulaci. 
Podmínky jsou uloženy pod odkazem „Pojištění/
Cestovní“.
Cestovní pojištění uzavřete pomocí odkazu 

„Sjednání online“. Po dokončení sjednání pojištění 
vám budou na zadaný e-mail zaslány všechny 
dokumenty.

Rád bych si materiál na rekonstrukci 
nemovitosti zakoupil v zahraničí. 
Budou mně tyto doklady proplaceny?

V uvedeném případě je možné proplatit již uhra-
zené doklady. Musíte je nejprve uhradit a tuto 
úhradu následně prokázat. Platbu tedy nelze 
poukázat přímo prodejci v zahraničí v cizí měně.
K daňovým dokladům vystaveným zahranič-

ní firmou v cizí měně, případně v cizím jazyce 

Poradna

Na co se také ptáte. 

 Poradna
Předal jsem 
Wüstenrot příkaz 
k čerpání úvěrových 

prostředků. Kde mohu zjistit, 
že prostředky byly odeslány 
příjemci? Mohu zkontrolovat, 
zda byly úvěrové prostředky 
odeslány na správný účet?
Ano, všechny účetní obraty (pří-
chozí i odchozí) včetně poplatků, 
lze sledovat v detailu úvěru na 
portálu pro klienty a poradce 
(PKP). Do webového prohlížeče 
zadáte adresu www.wustenrot.cz.  
V pravém rohu obrazovky zvolí-
te oranžový odkaz „Přihlásit se“, 
volba „Stavební spoření“ nebo 
„Hypotéka“, podle toho, zda jde 
o hypoteční úvěr či o úvěr ze 
stavebního spoření.
Po zadání čísla smlouvy 

a čtyřmístného kódu PIN se 
zobrazí přehled vašich produktů 
u finanční skupiny Wüstenrot. 
V řádku s číslem úvěru kliknete 
na symbol „lupa“ na pravém 
konci řádku. Poté se zobrazí 
detail vašeho úvěru. Veškeré 
obraty lze sledovat v záložce 
„Obraty“.

V daňovém přiznání 
odečítám náklady na 
podnikání paušálem 

a nikoli jejich skutečnou 
výší. Jak bude Wüstenrot 
posuzovat můj příjem?
Standardně se posuzují příjmy 
dle daňového přiznání za po-
slední zdaňovací období. 
Pokud je váš měsíční příjem 
nenulový, ovšem podle stan-
dardních požadavků banky ne-
dostatečný, banka posoudí vaši 
platební schopnost na základě 
ročního obratu, přičemž uvažuje 

(kromě dokladů, kdy je obsah 
dokladu srozumitelný, tzn., že je 
daňový doklad vystaven např. 
ve slovenštině), musíte přiložit 
překlad ověřený osobou, která 
má certifikaci (příslušné opráv-
nění) k cizojazyčným překladům. 
Přepočet na české koruny se 
provádí podle devizového kurzu 
ČNB ke dni úhrady dokladu 
klientem.

Chtěli bychom 
s manželkou opravit 
střechu na našem 

rodinném domě. Nemovitost 
je však částečně ve vlast-
nictví našeho nezletilého 
syna. Budeme potřebovat 
souhlas opatrovnického sou-
du, i když rekonstruovaná 
nemovitost nebude sloužit 
jako zajištění úvěru?
Rekonstrukci nemovitosti ve 
vlastnictví nezletilého nelze 
považovat za běžný úkon. Ze 
strany zákonných zástupců je to 
činnost, která se týká nezane-
dbatelné majetkové hodnoty. 
Z tohoto důvodu je nutný 
souhlas opatrovnického soudu 
s rekonstrukcí nemovitosti. 
Souhlas opatrovnického soudu 
s rekonstrukcí nemovitosti je 
třeba předložit před schválením 
úvěru. ••

Potřebujete poradit? 
Obraťte se na  svého 
finančního poradce, 
napište na kontakt@
wuestenrot.cz, nebo 
zavolejte zdarma na 
800 22 55 55.
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Byt, který se dal 
„nafouknout“

Připravila: Vladimíra Storchová
Foto: Jaroslav Hejzlar

Autor projektu: Ing. arch. Radek Sládeček

a měli přitom požadované 
pohodlí. Jejich kousek štěstí se 
jmenoval „prostor pro výsypku 
popela z kotelny“.

Čáry máry
Zabráním výsypkového prosto-
ru, který přiléhal k bytu, ale 
původně nebyl jeho součástí, 

omáš a jeho 
žena milovali svůj 
byt 2+kk a jeho 
polohu tak, že i ve 
chvíli, kdy se rodi-

na měla rozrůst na počet čtyři, 
oslovili architekta, aby zkusil, 
jestli se s bytem nedá něco 
udělat, aby v něm mohli zůstat 

Rekonstrukce
bytu

T
Když hledáme nové, větší bydlení, obvykle argumentujeme tím, že ten náš malý byt se prostě 
nafouknout nedá. Je to vždy pravda?

V kubusu s ob-
klady z dubové 
spárovky je 
skryta koupel-
na, vlevo “pec” 
u okna 

mohl architekt Radek Sládeček 
navrhnout 3+kk. Dispozici ale 
komplikovalo také velké ko-
mínové těleso. Podle původní 
představy se měl komín uvnitř 
bytu odstranit, avšak technické 
řešení bylo tak komplikované, 
že se od demolice muselo 
odstoupit. 

„Podlahová plocha byla 
dostatečná, ale vůbec nebylo 
jasné, jestli může vzniknout 
návrh dispozice s uspokoji-
vým výsledkem,“ říká architekt 
Sládeček.  
Hlavní nedostatek bytu byl 

nakonec povýšený na jeden ze 
dvou ústředních motivů návrhu. 
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V otevřeném prostoru kuchyně vznikly dva 
výrazné kubusy obložené dřevem, v jed-
nom se skrývá komínové těleso, v druhém 
koupelna. Měkkost jim dodává obklad 
z dubové spárovky, a majitelé, kteří mají 
dřevo rádi, jsou s ním tak v každodenním 
kontaktu.
Druhým ústředním motivem návrhu je le-

mování okenních otvorů v kuchyni spojené 
s jídelnou. Rodina si totiž přála „pec“, mís-
to, kde by se mohl příjemně uvelebit táta 
Tomáš, nebo rovnou všichni pohromadě. 
Široký „parapet“ se táhne po celé délce 
kuchyně a jídelny, pojme knihovnu i var-
nou jednotku, kryje topení. A krásně se tu 
odpočívá s pěkným výhledem na brněnský 

Rekonstrukce
bytu

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

Financování 
rekonstrukce 
bytu

Kompletní přestavba bytu je nákladná 
záležitost a mnohdy stojí jen o něco málo 
méně než starší byt. Pro inspiraci jsme vám 
spočítali měsíční splátku Hypotéky Wüsten-
rot na 1,5 mil. Kč, zástavní hodnota bytu činí 
2 mil. Kč.
Výše hypotečního úvěru: 1 500 000 Kč
Doba splatnosti: 20 let
Doba fi xace úrokové sazby: 3 roky
Úroková sazba: 2,04 % p. a.*
Měsíční splátka: 7 617 Kč

* za podmínky sjednání pojištění nemovitosti 
a životního pojištění u Wüstenrotu

Deska MDF je upravena tabulovou barvou  

Přes postýlku lze spustit závěs

Stůl Stockist má matnou desku z přírodního 
nábytkového linolea a ladí dobře s černou tabulí
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Petrov. Také kvůli tomuto výhledu se manželům 
z dobře situovaného bytu nechtělo. 

Stačilo několik měsíců
K hladkému průběhu rekonstrukce přispělo, že 
rodina měla na čas kde být, a byt byl tedy 
prázdný. Co také uprostřed stavby s miminkem, 

Hlavní prostor 
bytu. Dřevo bylo 
upraveno olejem 
s voskem.

Slovo 
architekta

„Zdánlivé vstupní překážky a negativa se 
nakonec podařilo využít k zajímavému archi-
tektonickému ztvárnění, které dodává bytu 
jedinečnost a osobitost. Majitelé dali přednost 
společně trávenému času, rodině okolo stolu. 
Měl jsem trochu obavy z množství použitého 
dřeva, majitelé naopak z velkého rozsahu bílé. 
Ale vyšlo to a materiály se dobře doplnily, byt  
nepůsobí ,dřevěně‘ ani sterilně bíle. Ale i tak je to 
mezi mými realizacemi  první, kde je použit dře-
věný obklad v takovém rozsahu. Na majitelích 
si velmi cením jejich přístupu, spoustu věcí si 
hlídali s nezvyklou pečlivostí sami, návrh vzali 
za svůj a dotáhli do nejmenších detailů.“ 

které právě přišlo na svět… 
Celkově trvala proměna 

prostoru asi půl roku. V sou-
ladu se zvoleným dubovým 
obkladem byla položena nová 
podlaha – dubová průmyslová 
mozaika, nové jsou i dveře 

U stropu je kvůli izolování zvuku lepené sklo

dělané na míru do svlakové zárubně. V bývalé 
výsypce je dětský pokoj, za ložnicí rodičů vznikl 
malý prostor vhodný pro sledování televize. Tro-
chu světla do něj proudí z ložnice proskleným 
pásem u stropu. Nu, přiznejme: nafouknout se 
byt opravdu nedá, ale vždycky se dá důkladně 
promyslet, co s ním. ••
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Wüstenrot
on-line

Slunce, seno, 
prázdniny

L

Cestujete s dětmi? 
Druhé a třetí 
dítě bude mít 

cestovní pojištění 
od Wüstenrotu 

zdarma!

etní prázdniny 
jsou tady a s nimi 
i období nezapome-
nutelných zážit-
ků. Někoho lákají 

adrenalinové sporty, jiní zase 
preferují long drinky u bazé-
nů či na mořských plážích. 
Není málo těch, co vyhledá-
vají večerní zábavu včetně 
gastronomických požitků, ale 
jsou i tací, kteří ten samý 
večer sundají prochozené 
sandály, z posledních sil jen 
letmo opláchnou opuchlé 
nohy z dlouhých poznávacích 
túr a padnou únavou do po-
stele. Všichni mají ale jedno 
společné. To, že se za těmito 
událostmi běžně vydáváme 
za hranice našeho státu, kde 
i přes nejlepší úmysly a před-
stavy nevíme, co nás tam 
ještě může překvapit. 
Že Wüstenrot nabízí cestovní 

pojištění od 10 Kč na den, je již 
asi známé z reklam a našich 
webových stránek. Je to ale 
skutečně dostačující informace, 
a vše, co byste potřebovali 
vědět? Je to doopravdy to 
jediné, co by rodinu před 
odjezdem do míst, kde ještě 
nebyla, mělo oslovit a pře-
svědčit o vhodnosti cestovního 

pojištění? A má vůbec cestovní pojištění smysl, 
když už si řádně platíme zdravotní pojištění?
Stručná odpověď na poslední otázku pro 

všechny, kteří při samotném balení věcí do 
kufru na dovolenou nestíhají číst tento článek, 
je ano, a pokud cestovní pojištění ještě nemáte, 
můžete si ho sobě i celé své rodině sjednat 
on-line cestou na letiště na www.wuestenrot.cz/
online. 

Ať už si dáváte sebevětší 
pozor na svoje zavazadla, 
cennosti, peníze, doklady či na 
to, co jíte a pijete, vždy je tu 
něco, co vás může zaskočit. 
Necháváte si láhev s vodou 
přinést neotevřenou, ale pak si 
stejně řeknete o vychlazenou 
sklenici nebo koktejl s le-
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dem z místní vody, nebo si večer ze 
zvyku vyčistíte zuby obvyklým způ-
sobem? Statistiky ukazují, že zdaleka 
nejsou ojedinělé případy, kdy z důvodu 
střevních potíží musel náš klient strávit 
v nemocnici i několik dní. Zadní vrátka 
se proto vždy hodí a ty na zahraničních 
cestách a dovolených představuje právě 
cestovní pojištění. 
Zdravotní pojištění vám totiž kryje 

pouze náklady nutné na ošetření v roz-
sahu, jaký by vám vaše zdravotní pojiš-
ťovna uhradila v českém zdravotnickém 
zařízení. V cizině jsou však náklady na 
ošetření a léčbu vyšší, a proto se v na-
prosté většině případů setkáte s tím, 
že část nákladů musíte uhradit ze 
svého. Tato spoluúčast může být dost 
vysoká. Navíc musíte mít na zřeteli, že 
ze zdravotního pojištění lze většinou 
uhradit jen léčebné výlohy ve státních 
zdravotnických zařízeních, v soukromých 
byste bez cestovního pojištění zaplatili 
všechno.
Nespornou výhodou cestovního 

pojištění je i asistenční služba, která je 
dostupná 24 hodin denně po telefonu 
a dokáže vám pomoci ve všem, od na-
lezení nejbližšího zdravotnického zařízení 
přes případný převoz až po domluvu 
s doktorem. 
Neváhejte proto dlouho a navštivte 

naše webové stránky. Zde si můžete 
sjednat nejen cestovní pojištění, ale 
i pojištění domácnosti, které „ochrání“ 
váš majetek, zatímco vy si bezstarostně 
užíváte svou vysněnou dovolenou. ••

Věděli jste, že si k vašemu 
povinnému ručení můžete 
uzavřít výhodná připojištění 
proti střetu se zvířetem 
a odcizení vozidla? Zavolejte 
nám pro více informací na 
800 22 55 55.

Životní pojištění 
již od 34 Kč 

za měsíc
www.wuestenrot.cz

/online/ProKazdyPad

Cestovní 
pojištění již 

od 10 Kč za den
www.wuestenrot.cz

/online/cestovni-pojisteni

Pojištění 
domácnosti 
a stavby již 

od 500 Kč ročně
www.wuestenrot.cz
/online/prodomov

Povinné 
ručení již 

od 1072 Kč ročně
www.wuestenrot.cz

/online/povinne-ruceni 

Na našich webových stránkách si můžete sjednat celé portfolio 
produktů, které vám a vaší rodině bude kompenzovat následky 
nečekané nepříjemné události. Jsme připraveni vám s nastavením 
vašich pojištění pomoci – zavolejte nám zdarma na 800 22 55 55. Za 
několik minut s vámi vyřídíme vše potřebné. 

Sjednání pojištění už 
nemůže být jednodušší
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ýrobce by měl mít 
za sebou nějakou 
zkušenost a do-
poručení, buďte 
opatrní u nezná-

mé a nezavedené značky. 
Dveře by měly ladit s vaším 
interiérem a stylově odpovídat 
stylu domu či bytu, proto se 

Design, 
trendy

Není snadné vybrat si interiérové dveře, když je nabídka na trhu tak široká, jako u nás. 
Ale některá pravidla platí stále, a těmi se řiďte.

V

Dveře 
váš byt doladí

cení širší nabídka. A konečně by cena měla 
odpovídat nabídnuté kvalitě. Dodavatel by 
měl zaručit dobrý a spolehlivý servis, jakož 
i solidní dodací lhůty. Že je lepší vyšší kvalita, 
vyplývá už ze skutečnosti, že dveře neměníte 
každou chvíli, ale mohou vás provázet celým 
životem.
Z hlediska technologie u nás dlouhá léta 

patřila k nejprodávanějším papírová voština. 

Současným 
trendem jsou 
bílé lakované 
dveře

Dnes se stále častěji nabízejí 
dveře rámové. Rám je vyro-
ben z MDF nebo z masivu. 
Nemusíte mít vždy otočnou 
klasiku v zárubni. Minimalis-
tickému současnému interiéru 
sluší posuvné dveře, uložené 
do pouzdra, bezfalcové dveře, 
prosklené dveře jako součást 
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Připravila: Vladimíra Storchová
Foto: Prüm

Na pořízení dveří 
PRÜM je ideální 
Půjčka ProBydlení 
Půjčka ProBydlení bez akontace: 50 000 Kč
Celková doba splatnosti: 6 let
Měsíční splátka: 885 Kč
Úroková sazba překlenovacího úvěru po dobu 
4 a 3/4 roku: 5 % p. a.
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření po 
dobu 1 a 1/4 roku: 2,99 % p. a.
RPSN: 5,79 %
Celkem bude zaplaceno: 63 720 Kč 

Kombinace plných 
a prosklených dveří je 
příjemná

Klasické i moderní, 
takové jsou interié-
rové dveře PRÜM
Rádi byste si pořídili krásné a kvalitní interiérové 
dveře v moderních povrchových úpravách anebo 
v klasickém designu? Hledáte kvalitu za rozum-
nou cenu? Právě takové jsou dveře německé 
značky PRÜM. 

9 důvodů, proč zvolit interiérové dveře PRÜM:
• Nadčasový design
• Exkluzivní povrchové úpravy
• Rozmanitý sortiment
• Německá kvalita a preciznost
• Konstrukce výrobků odpovídající nejvyšším 
 evropským standardům
• Výroba šetrná k životnímu prostředí
• Realizace atypických zakázek
• Odborně prováděný servis
• Tradice ve výrobě interiérových dveří již od 
 roku 1970

A co víc? Na objednávky uzavřené do 31. 12. 2015 
vám PRÜM nabízí 15% slevu na kompletní 
sortiment.
Poukázku na slevu najdete na: www.wuestenrot.
cz/o-nas/obchodni-partneri-slevy/
Slevu nelze kombinovat s jinými akčními 
nabídkami.
Inspirujte se na: www.prum.cz

prosklené stěny a podobné moderní prvky 
interiéru.  
Nikdy nic nezkazíte výběrem dveří v čistých 

liniích s moderním povrchem, který bude barev-
ně doplňovat celkové vyznění interiéru – ať už 
budou tvořit soulad tón v tónu, nebo naopak 
harmonický kontrast. Povrch dveří může mít do-
konce i 3D rozměr, který imituje dřevěná vlákna, 
navodí pocit přírodního materiálu a krásné 
plastické struktury dřeva.
Při konečném rozhodování bude hrát roli jis-

tě i to, jestli byt potřebuje víc světla (vhodné 
jsou prosklené dveře), nebo naopak přemíru 
jasu utlumit a byt zintimnit (dřevo). Když si 
zvolíte zkušenou fi rmu, určitě v ní najdete 
i obsluhu, která vám kvalifi kovaně poradí 
a pomůže vám orientovat se v nabídce. Po-
kud ne, jděte jinam. ••

Dveře mají chránit 
vaše soukromí, ale 
také umožnit propojení 
místností v případě 
potřeby. Dokážou to 
posuvné dveře, jejich 
otevřením rázem 
zvětšíte obytný 
prostor.
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Pro děti

Pojďte si hrát!Pojďte si hrát!

Alice 
Chebounová
8 let
Hatě

Najdi 
10 rozdílů

Adéla 
Strnadová
6 let
Chlumec 
nad Cidlinou

Milé děti,do minulé soutěže jste nám poslaly spousty krásných obrázků, kde jste kreslily, čím byste chtěly být. A jaká povo-lání se vám líbí? Holčičky touží stát se učitelkami, kadeřnicemi, kuchařkami a zvěrolékařkami. Kluci by se nejraději stali ha-siči, fotbalisty a policisty. Autory nejzajímavěj-ších obrázků odměňuje-me dárky od společnosti ALBI.

Jan Škudera
7 let
Plzeň
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Pojďte si hrát! Soutěžte 
s námi!
Vyhlašujeme novou soutěž 
pro malé malíře. Nakreslete 
nám, jak nejraději trávíte čas 
o prázdninách, a obrázky nám 
pošlete do redakce. Autory 
nejzajímavějších obrázků od-
měníme dárky od společnosti 
ALBI. Nezapomeňte na zadní 
stranu obrázku uvést jméno, 
příjmení, 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 31. 8. 2015
Pořadatelem soutěže je 
Corporate 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
SVĚTLOHRANÍ
Magická kreativní 
sada
Dejte dětem do ruky 
magickou tužku, zhas-
něte a můžete začít. 
K malování využijte 
nejen vlastní fantazii, 
ale i přiložené šablony. 
Obrázky ve tmě svítí 
několik minut.

TOVÁRNA 
NA ZMRZLINU
Báječný domácí 
zmrzlinovač
Přístroj na výrobu do-
mácí zmrzliny dokáže 
vykouzlit zmrzlinu, 
a to hned ve dvou 
příchutích najednou. 
Připravená směs se 
nalije do zmrzlinova-
če, který potom sám 
pracuje v mrazáku.

OSADNÍCI 
Z KATANU
Junior
Vydejte se vstříc dob-
rodružství a staňte se 
vůdcem skupiny pirátů, 
kteří se skrývají na 
pirátských ostrovech. 
Hra je určena dětem 
od šesti let, zábavnou 
formou u nich rozvíjí 
samostatné myšlení 
a komunikační schop-
nosti.

TOVÁRNA 
NA ČOKOLÁDU
Sada pro milovníky 
čokolády
S touto zábavnou 
sadou se děti naučí 
připravovat mnoho 
čokoládových dobrot, 
jako jsou čokoládové 
fi gurky, lízátka nebo 
muffi ny. Součástí sady 
je kuchyňské vyba-
vení a kuchařka plná 
receptů.

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, 607 819 
882, 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.: 
233 323 131, 777 131 010 • Praha 8, Pobřežní 68, tel.: 
222 329 874, Feřtekova 557, tel.: 602 378 849 • Pra-
ha 9, Českomoravská 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.: 773 261 122 • 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



41

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 • Sobě-
slav, U Jatek 19/III, tel.: 603 508 050 • Strakonice, 
Palackého náměstí 113, tel.: 383 327 731 • Tábor, Pur-
kyňova 2961, tel.: 381 257 715 • Trhové Sviny, Žižko-
vo nám. 40, tel.: 603 431 521 • Vimperk, 1. máje 144,  
tel.: 606 226 497, 606 829 726

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, Moskev-
ská 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, 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 • 
Most, Moskevská 3336, tel.: 604 294 811, třída Bu-
dovatelů 2928, tel. 606 480 150 • Teplice, Masary-
kova třída 1225, tel.: 604 294 811, 777 034 651 • 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

LIBERECKÝ KRAJ: Česká Lípa, Jiráskova 611, tel.: 
732 640 835 • Frýdlant, Sv. Čecha 27, tel.: 606 
159 795, 602 438 153 • Jablonec nad Nisou, Jung-
mannova 8, tel.: 723 939 033 • Turnov, U nádraží 
1297, tel.: 724 052 244, 731 774 401

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ: Broumov, U Hor-
ní brány 64, tel.: 608 244 461 • Dvůr Králové nad 
Labem, Riegrova 337, tel.: 603 267 316 • Hradec 
Králové, S. K. Neumanna 458, tel.: 495 532 192 • 
Jičín, Čelakovského 87, tel.: 777 680 626 • Náchod, 
Hrašeho 13, tel.: 777 938 646, 737 967 279 • Nová 
Paka, Masarykovo náměstí 5, tel.: 777 680 626 • 
Rychnov nad Kněžnou, Staré náměstí 51, tel.: 604 
773 921 • Trutnov, Bulharská 59, tel.: 605 104 709

PARDUBICKÝ KRAJ: Česká Třebová, Pernerovo 
náměstí 1787, tel.: 465 391 447 • Chrudim, Roose-
veltova 335, tel.: 774 578 577 • Lanškroun, Komen-
ského 324, tel.: 608 614 210 • Letohrad, Ústecká 89, 
tel.: 604 773 921, Litomyšl, Toulovcovo náměstí 
118, tel.: 774 445 566, 737 485 984 • Pardubice, Smi-
lova 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, Jih-
lavská brána 6/2, tel.: 732 481 418 • Velké Meziříčí, 
Náměstí 13/15, tel.:605 175 211 • Žďár nad Sázavou, 
Nádražní 456/15, tel.: 605 252 046

JIHOMORAVSKÝ KRAJ: Brno, Jamborova 14, tel.: 
739 302 915, Jugoslávská 15, tel.: 605 118 626, Mi-
noritská 1, tel.: 542 215 588, Palackého tř. 66, tel.: 
608 745 627, Pekařská 84, tel.: 725 465 152, Vaš-
kova 1692/15, tel.: 602 786 157 • Břeclav, nám. T. 
G. Masaryka 7, tel.: 728 864 161 • Hodonín, Dolní 
Valy 1, tel.: 602 142 211 • Kuřim, nám. Osvoboze-
ní 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., Masary-
kovo nám. 94, tel.: 721 877 658 • Jeseník, Školní 
29, tel.: 724 411 431 • Lipník n/B., 28. října 602, 
tel.: 581 771 503 • Olomouc, Dolní nám. 21, tel.: 
724 133 380, Riegrova 7, tel.: 605 707 911 , Riegro-
va 24, tel.: 604 282 347 • Prostějov, Svatoplukova 
21, tel.: 582 345 983 • Přerov, Dr. Skaláka 1, tel.: 
775 342 591, Komenského 23,  tel.: 606 759 211, 
Komenského 15, tel.: 739 018 544 • Šternberk, 
Partyzánská 1, tel.: 732 302 477 • Šumperk, Lidic-
ká 48/987, tel.: 777 827 698 • Uničov, Šumperská 
937, tel.: 725 246 578, 777 827 698 • Zábřeh, 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, Ma-
sarykovo nám. 18, tel.: 608 827 000 • Opava, 
Oblouková 19, tel.: 553 616 577 • Ostrava-Hra-
bůvka, Dr. Martínka 1295, tel.: 602 268 831, 
Hasičská 551/52, tel.: 728 771 446 • 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 • Luhačovice, Masarykova 186, tel.: 
605 299 898 • Otrokovice, Osvobození 1388 – poli-
klinika, tel.: 603 977 810 • Rožnov pod Radhoštěm, 
náměstí Míru 1006, tel. 777 572 630 • Uherské Hra-
diště, Josefa Stancla 151, tel.: 724 035 656, Havlíč-
kova 2, tel.: 603 236 618, 572 540 023, Mariánské 
nám. č. 45, tel.: 608 477 799, 603 236 618 • Uherský 
Brod, Masarykovo nám. 72, tel.: 604 608 832, Ši-
roká 2282, tel.: 572 630 337, 603 183 365 • Valaš-
ské Klobouky, Masarykovo náměstí 42, tel.: 774 
129 252 • Vizovice, 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. budova 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 jaro 2015, kteří získávají knihu Fakt se to stalo?: Věra Smekalová, 
Most, Marie Zachová, Želetava, Adéla Loukotová, Kladno, Vojtěch Vohrna, Praha, Ivana Bláhová, Brno
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Ve hře je pět audioknih Není přání jako přání.
Vtipnou audioknihu Není přání jako přání od Alexandry Potter čte Jana Stryková.

Tajenku zašlete prostřednictvím SMS ve tvaru KRImezeraWmezeraZNENITAJENKY (bez hacku a carek) 
na telefonní číslo 900 11 03.
Každá stá zaslaná správná odpověď získává audioknihu Není přání jako přání. Platí do vyčerpání zásob. Pozor, 
máme pro vás připraveno pouze pět audioknih, takže si pospěšte. Rychlejší vyhrává. 
Tajenku posílejte do 31. 8. 2015.



Luštěte s námi!
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