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Jednoduchý až minimalistický exteriér bez zby-
tečných výklenků a výstupků. Tak bychom mohli 
charakterizovat exteriér domu Dominik 23.

Stejně tak jednoduše – ale komfortně a s důra-
zem na praktický užitek – je navržen interiér. 
Dostatek logicky rozmístěných oken zaručuje 
přirozenou světelnou pohodu jednotlivých míst-
ností. 

Prostorný dům jistě zaujme všechny milovníky 
minimalistické architektury a nabídne pohodlné 
bydlení až čtyřčlenné rodině. Svým řešením je  
vhodný pro moderní příměstskou zástavbu.

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

z neustále rostoucího zájmu 
o Půjčku ProBydlení soudím, že 
jsme Vám „kápli do noty“ a na-
bídli úvěr, který odpovídá Vašim 
tak různorodým fi nančním mož-
nostem a představám. Do začátku 
října jste už na nejrůznější opra-
vy a rekonstrukce nebo na nové 
zařízení a vybavení svého bydlení 
využili téměř 1,3 miliardy korun. 
Opravovat a nově zařizovat se 

dá dobře i v nastávajících chlad-
ných měsících roku, a tak jsme 
pro Vás Půjčku ProBydlení ještě 
více vylepšili a především zlevnili.  
Půjčka ProBydlení ale nezna-

mená jen rekonstrukce, opravy či 
modernizace. O tom, jak ji mů-
žete výhodně zkombinovat s hy-
potékou, se dočtete uvnitř čísla. 
Když už jsem u toho bydlení, 

rád bych Vás upozornil na naše nové pojištění EXKLUZIV s vyššími 
limity pojistného plnění a dalšími novinkami. Jednou z nich je například 
pojištění IT asistence, které Vám určitě přijde vhod, když nemáte doma 
„ajťáka“.
Zajímavé novinky nabízí i povinné ručení ProAuto. Sjednáte-li si 

k němu připojištění: odcizení + živel + poškození zvířetem včetně oku-
su, získáte ojedinělou kombinaci, která Vám za necelých 1600 korun 
pokryje prakticky všechna na řidiči nezávislá rizika.
Velmi důležitou zprávu jsem si nechal úmyslně na konec. Nejspíše se 

k Vám už dostala zpráva, že Wüstenrot prodává obě své pojišťovny. Je-
jich akcie od naší mateřské společnosti Wüstenrot & Württembergische 
koupila Allianz, a. s. Třetí největší pojišťovna na českém trhu se tak 
stává jejich novým majitelem. Velmi mě těší, že naše pojištění přechází 
pod křídla tak renomované společnosti. Vás pak mohu ujistit, že pro kli-
enty Wüstenrotu se touto transakcí nic nemění. Vaše pojistné smlouvy, 
stejně jako veškeré jejich podmínky, zůstávají v platnosti. 

Pavel Vaněk
generální ředitel a předseda představenstev 
společností Wüstenrot

Milé čtenářky, 
milí čtenáři,
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Aktuality

Vysportovali jsme 
60 000 Kč pro Tomáše! 
 

Wüstenrot dlouhodobě podporuje sportovní 
aktivity svých zaměstnanců, spolupracovníků 
a jejich rodinných příslušníků. Vždy to ovšem 
spojuje s podporou vybraného charitativního 
projektu. Tak se u nás i letošní léto neslo 
ve sportovním duchu, když jsme ve spolu-
práci s Nadačním fondem Českého rozhla-
su – Světluška sbírali kilometry na podporu 
nevidomého, navíc tělesně postiženého 
mladíka Tomáše Horehledě. Wüstenrot slíbil 
za každých 15 000 nasbíraných týmových 
kilometrů částku 15 000 Kč. Nakonec se 
nám od začátku května do konce září poda-
řilo nasbírat více než 60 000 km, což je v řeči 
peněz 60 000 Kč na úhradu osobní asistence, 
kterou Tomáš každodenně potřebuje.
Členové Wüstenrot sport týmu, kterých se 

do letní soutěže zapojilo 179, mohli zdolávat 
kilometry na kole, koloběžce i na bruslích, 
během či turistickou chůzí. 
Všem patří velký dík za to, že něco dělají pro 

svá těla a současně také pro dobrou věc! ••

Opel Handy Cyklo 
Maraton potřetí

Do soutěže o 60 000 kilometrů, tedy 60 000 korun, pro handi-
capovaného Tomáše přispěl významně i náš Wüstenrot cyk-
lotým svou účastí na Opel Handy Cyklo Maratonu (OHCM). Od 
slavnostního startu na Václavském náměstí v Praze v pátek 
28. srpna do vysněného cíle v pražské Ladronce, kam náš tým 
dorazil v pátek 31. července v pozdních večerních hodinách, 
našlapalo jeho osm členů, včetně Katky Šimonkové, která jela 
na handbiku, přes 2200 kilometrů.

Jejich sportovní výkony jsme opět sledovali on-line na 
www.111hodin.cz do pozdních nočních hodin.  Přes třicet týmů 
se statečně pralo s nástrahami tratě i navigace. Ti nejlepší 
zvládli cyklistický maraton za necelých 76 hodin, ale i poslední 
tým se vešel do časového limitu.

Kilometry sbírali naši sportovci 
i na závodech Author Maraton Tour

Náš tým těsně před startem 
na Václavském náměstí
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První zářijový víkend nám přinesl 
velkou sportovní radost. Ondřej Synek 
obhájil na mistrovství světa ve veslová-
ní na francouzském jezeře Aiguebelette 
zlato. Stal se tak již počtvrté mistrem 
světa. Svého dlouholetého a největšího 
rivala Novozélanďana Mahého Drysda-
lea porazil v napínavém závěrečném 
fi niši o 34 setin sekundy. 

Z titulu měl po méně vydařené 
sezoně, ve které nevyhrál žádný jiný 
závod, velkou radost. Příštím Ondře-
jovým cílem je olympiáda v Riu a jak 
se staronový mistr světa svěřil novi-
nářům, doufá, že na ní nebude zase 
druhý jako v roce 2008 v Pekingu 
a před třemi lety v Londýně.
Druhý náš „zástupce“ Ondřej Cink 

jel na mistrovství světa horských kol 
v Andoře závod v olympijské disciplí-
ně cross country. Od začátku závodu 
se spolu s favority pohyboval v čele 
a konečné třetí místo v cíli pro něj 
znamenalo životní úspěch. Po mis-
trovském titulu a zlatu v kategorii do 
23 let získal první velkou bronzovou 
medaili. ••

Úspěšní Ondřejové

Zlato pro 
Ondřeje 
Synka, bronz 
pro Ondřeje 
Cinka

Foto: ČTK

Zážitkový víkend 
pod záštitou 
Wüstenrotu

V cíli v parku Ladronka však OHMC nekončí. 
V září na něj navazuje Zážitkový víkend pro 
všechny účastníky, jejich rodiny, přátele, ale 
hlavně pro handicapované kamarády. Stejně 
jako v loňském roce se konal v Masaryko-
vě táboře YMCA v Soběšíně pod patronací 
Wüstenrotu. Na účastníky zde čekaly zážitky 
při cvičných golfových odpalech, jízdě na kánoi, 
paintballu, střelbě z luku a ze vzduchové pistole 
i při mnoha dalších sportovních a outdooro-
vých aktivitách.

Foto: ČTK

Michal Kučera, pro kterého jel náš tým na 
OHCM, si vyzkoušel golfové odpaly
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Aktuality

Naše hypoteční 
banka patří mezi 
nejvstřícnější 
a nejpřívětivější
Hypoteční banka Wüstenrot obsadila vynika-
jící třetí místo v soutěži Nejlepší banka 2015.  
Vyhlašovatelem této soutěže, ve které byl na 
pobočkách formou mystery shoppingu testo-
ván především vstřícný přístup ke klientům 
a úplnost informací, jsou Hospodářské noviny. 

Snaha zaujmout klienta se letos projevila také 
v nabídce kávy, vody nebo čaje. Toto příjemné 
zahájení návštěvy nabídly v letošním roce čtyři 
banky, z nichž jednou byl samozřejmě Wüstenrot.

Allianz 
pojišťovna, a.s., 
koupila pojišťovny 
Wüstenrot, pro 
jejich klienty se 
tím ale nic nemění
V první polovině září byla mezi naší německou 
mateřskou společností a Allianz pojišťovnou, a.s., 
podepsána Smlouva o prodeji akcií Wüstenrot 
pojišťovny a.s. a Wüstenrot, životní pojišťovny, 
a.s. Schválení prodeje podléhá souhlasu Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže a dohledového 
orgánu, kterým je Česká národní banka. 
Pro klienty našich pojišťoven však prodej akcií 

neznamená žádnou změnu. Pojistné smlouvy 
včetně pojistných podmínek zůstávají v plat-
nosti. V rámci partnerství s Allianz pojišťovnou 
vám Wüstenrot zajistí plnou kontinuitu pojistných 
produktů a služeb a vy je tak můžete s plnou 
důvěrou využívat i nadále. ••

Vítejte na 
novém webu 
www.wustenrot.cz
Od začátku října vám slouží 
nové webové stránky fi nanční 
skupiny Wüstenrot.  Pro lepší 
a snazší orientaci dostaly jed-
noduchý moderní design a také 
novou strukturu.
Nejdůležitější změnou je však 

přechod na responzivní web, 
který se automaticky přizpů-
sobuje stolním počítačům, 
tabletům i mobilům. 

Věříme, že na www.wustenrot.cz 
najdete vždy všechny potřebné 
informace o produktech, o zají-
mavých nabídkách a především 
o svých smlouvách. 
Rádi připomínáme, že pro-

střednictvím našich webových 
stránek si můžete snadno 
a rychle sjednat širokou škálu 
produktů fi nanční skupiny Wüs-
tenrot. ••

Webové stránky 
Wüstenrotu 
se nyní 
přizpůsobují 
vašemu počítači, 
tabletu 
i telefonu.
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Finanční
rádce

Dejte svému domovu 
novou tvář

Půjčka 
ProBydlení 
s volitelnou 
dobou 
splatnosti nám 
přišla vhod

Když chcete vtisknout svému domovu novou tvář, jedno je jisté, ještě než se do plánování 
rekonstrukce pustíte. Bude to stát peníze. Možná dokonce hodně peněz. Záleží na tom, 
na jak velkou proměnu svého bydlení se chystáte. Je samozřejmé, že ne vždy mají rodiny po 
ruce hotovost, zvláště ty mladé s malými dětmi. Pak přijde vhod půjčka. Místo klasických 
spotřebitelských úvěrů je přitom lepší sáhnout po úvěrovém programu určeném jen na bydlení, 
který si lze nastavit podle vlastních představ a rozpočtových možností. 
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Finanční
rádce

ětšina spotřebitelských 
úvěrů má sazbu přes 
deset procent a splat-
nost pouhých šest let. 
Vysoké měsíční splátky 

pak výrazně zatěžují rodinný 
rozpočet. Vhodné nejsou ani 
hypoteční úvěry, které vyžadují 
zástavu nemovitosti a navíc jejich 
úrokové sazby – v současnosti 
rekordně nízké – mohou v bu-
doucnu růst. Výhodou účelových 
úvěrů na bydlení je naproti tomu 
neměnná úroková sazba po celou 
dobu splácení. 
Když manželé Vejvodovi pře-

mýšleli o rekonstrukci bytu, spo-
třebitelský úvěr rovnou vyloučili. 
„Byl pro nás drahý. Sáhli jsme 
místo toho po Půjčce ProBydlení, 
kde jsme si mohli vybrat delší 
splatnost – splátky jsme rozložili 
na osmnáct let. Je to dobrá vol-
ba, rekonstrukci neděláme každý 
rok, věřím, že nová podoba bytu 
nám vydrží minimálně příštích 
dvacet let. A kdybychom se 
stěhovali a potřebovali byt prodat, 
důkladná rekonstrukce jeho cenu 
navýší,“ říká pětatřicetiletý Jiří 
Vejvoda. 

Rozhodnutí 
o poskytnutí 
úvěru jsme 
dostali do 
24 hodin 
od podání 
žádosti

v případě drahých spotřebitel-
ských úvěrů, blíží se naopak 
úrokům u hypoték – začíná na 
2,5 procenta ročně. 

Podrobné plánování
Vejvodovi potřebovali na 
kompletní rekonstrukci svého 
bydlení částku přesahující půl 
milionu. „Vzali jsme to z grun-
tu, rozhodli jsme se investovat 
do stavebních úprav i vyba-
vení bytu. Vyměnili jsme okna 
a dveře v celém bytě, měnili 
jsme i podlahu a rozvody 
elektřiny. Také jsme komplet-
ně předělali kuchyň, proměnili 
jsme také koupelnu, záchod 
a dětský pokoj,“ popisuje Ilona 
Vejvodová. „Máme teď vlastně 
úplně nový byt,“ směje se její 
manžel. 

V Půjčka ProBydlení 
pro Vejvodovy

Výše úvěru: 520 000 Kč
Akontace: 0
Celková doba splatnosti: 18 let
Měsíční splátka: 3819 Kč
Poplatky: 0
Úroková sazba překlenovacího úvěru: 5,2 % p. a.
Úroková sazba úvěru ze stavebního spoření: 
2,99 % p. a.
RPSN: 5,70 %
Celkem zaplatí:  823 330 Kč

Zmiňuje přitom úvěr od Wüstenrotu, který je 
určený právě na rekonstrukci bytu, ale třeba 
i na jeho bezodkladnou opravu či pro ty přípa-
dy, kdy se vyskytne výjimečná nabídka na koupi 
zajímavé nemovitosti a je potřeba rychle jednat. 
Půjčku ProBydlení je možné ve verzi Expres 
splatit za šest nebo deset let, kromě toho jsou 
ale k mání i delší varianty splácení – v průběhu 
14, 18 nebo 22 let. 
Půjčit si přitom lze až milion korun bez zajiš-

tění úvěru nemovitostí, výhodou je také rychlé 
posouzení a rozhodnutí do 24 hodin. Úvěr je 
navíc zcela bez poplatků a není potřeba žádná 
akontace. Úroková sazba je také jinde než 

Půjčka ProBydlení 
v PÚ tarifu OF-P 
do 1 milionu korun:
• bez zajištění 
 nemovitostí
• bez akontace
• bez poplatků
• s úrokem od 4,5 % p. a.
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Byt před pěti lety kupovali v původním stavu, 
v jakém byl od svého dokončení před více než 
šestadvaceti roky. Už tehdy uvažovali o re-
konstrukci a ve volných chvílích o ní dlouho 
hovořili. „Ano, plánovali jsme ji opravdu důklad-
ně,“ připouštějí Vejvodovi. Bylo to logické – byt 
vyhovoval předchozím majitelům, kteří už měli 
odrostlé děti a byli v důchodovém věku, a pro-
to necítili potřebu do něj jakkoli investovat. Těm 
novým už tolik ne, i s ohledem na dvě malé 
děti a aktivnější životní styl. 
„Pro nás bylo při koupi výhodou, že byt nebyl 

rekonstruovaný. Jednak byla cena nižší, než 
za jakou byly v této části Prahy obvykle byty 
k mání, jednak jsme mohli přemýšlet, jak by 
měl byt v budoucnu vypadat, aby co nejvíce 
odpovídal našim představám a požadavkům,“ 
říká paní Vejvodová. 
Po čtyřech letech dohadů se rozhodli pořádně 

se do rekonstrukce obout. Poslední půlrok 
proto ve spolupráci s architektonickým studiem 
svých přátel důkladně plánovali každý detail 
renovace. Výsledkem je propracovaný projekt, 
díky němuž postarší byt opravdu prokoukne. 

Zatímco většina prostor, jichž 
se rekonstrukce týká, by 
měla v nové podobě vydržet 
minimálně dvacet let, dětský 
pokoj je naplánovaný tak, aby 
s dětmi mohl takříkajíc „růst“ 
a vyhovoval jejich potřebám 
i v pozdějším věku. 
Ještě než dovedli plány na 

rekonstrukci do konce, už se 
Vejvodovi dohodli ve Wüstenrotu 
na Půjčce ProBydlení. Zjistili 
díky tomu, že mohou realizovat 
vše, neboť dosáhnou na potřeb-
nou sumu. Nyní už se trochu 
těší a trochu obávají samot-
ných stavebních prací. „Bude 
to náročné, musíme skloubit 
náročnou rekonstrukci s chodem 
čtyřčlenné rodiny, ale věřím, že 
to zvládneme. Už třeba jen díky 
tomu, že jsme nad projek-
tovou dokumentací proseděli 
hodiny a hodiny. Vše jsme dali 
poctivě dohromady, aby nás nic 
nepřekvapilo. Řešili jsme každý 
detail včetně umístění zásuvek, 
vypínačů, osvětlení, přívodů 
vody, odpadů…,“ říkají. 
Čas a energie věnovaná 

přípravě se podle odborníků 
rozhodně vyplácí – samotná 
realizace pak díky ní může 
proběhnout bezchybně a bez 
dodatečných nákladů. Ale 
hlavně – v bytě se pak všem 
dobře bydlí. A to je nejdůleži-
tější. ••

Pět možností, 
jak využít Půjčku 
ProBydlení

Rekonstrukce a modernizace. Pokud se chcete 
pustit do úprav domu či bytu, nebývá vhodným 
řešením ani spotřebitelský úvěr, ani hypoteční 
úvěr.
Vybavení domácnosti. Jestliže potřebujete 
obměnit či dokoupit vybavení domácnosti 
„na míru“, opět se více hodí speciální úvěrový 
program. 
Nákup pozemku. Chcete stavět rodinný dům? 
Pak můžete z půjčky ProBydlení koupit pozemek, 
samotnou výstavbu rodinného domu můžete 
fi nancovat hypotékou. 
Koupě družstevního bytu. Na splacení členského 
vkladu nebo podílu v družstvu hypotéku nedo-
stanete, pokud neručíte jinou nemovitostí. 
Kombinace s hypotékou. Půjčku je možné použít 
na dofi nancování hypotéky. 

Tip na výběr úvěru
Délka splácení úvěru by měla vždy odpovídat 
délce užitkovosti/životnosti pořizované věci. 
V případě koupě bydlení tak není podle expertů 
na osobní fi nance problém vzít si např. hypotéku 
na 30 let, rekonstruovaná koupelna zase vydrží 
odhadem 15 let a vyplatí se tedy splácet její 
proměnu o něco déle. Naopak se nevyplatí brát 
si drahý a dlouhý spotřebitelský úvěr třeba na 
zimní či letní dovolenou. 
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N
ejdříve sám, 
později s pří-
telkyní, se Petr 
několikrát stěhoval 
z podnájmu do 

nájmu a otázku bydlení moc 
neřešil. Ve velkém městě se 
vždycky něco našlo. Letos na 
jaře, shodou okolností právě 
v době, kdy dostal výpověď 
z bytu, se k němu dostala 
nabídka pozemku ideálního 
pro stavbu domku. Kamarádi 
architekti mu hned nakreslili 
první návrhy, které Petra pře-
svědčily, že do toho půjde.
Díky dosavadnímu způsobu 

života ani on ani jeho přítelky-
ně nějakými vyššími fi nančními 
rezervami na svých účtech 
moc neoplývali, i když mají 
oba velmi slušné příjmy. Petr 
se tedy obrátil na fi nančního 
poradce, aby mu doporučil, 
jak fi nancování koupě pozem-
ku a následné stavby domku 
co nejlépe vyřešit.

Pomohlo 
„polozapomenuté“ 
stavební spoření

Jako první padla otázka: „A nemáte 
náhodou stavební spoření?“ Díky tomu 
se přišlo na polozapomenuté staveb-
ní spoření, které mu rodiče uzavřeli 
k jeho 18. narozeninám a na jehož 
účet pravidelně putovaly peněžní dár-
ky k narozeninám a k Vánocům 
od rodičů i prarodičů. Za více než 
deset let se tak na účtu nashromáž-
dilo včetně úroků a státní podpory na 
300 000 korun.
Za tohoto stavu už bylo zpracování 

fi nančního rozpočtu na koupi pozemku 
a stavbu domku pro poradce Wüsten-
rotu podstatně snazší.

Na koupi pozemku v ceně 750 000 Kč 
doporučil Půjčku ProBydlení bez zajiš-
tění nemovitostí:
Úspory: 300 000 Kč
Výše PÚ: 750 000 Kč
Úroková sazba: 4,5 % p. a. (při 
poskytnutí slevy: klient Wüstenrotu, 

naspořeno 40 % cílové částky)
Celková doba splácení: 10 let
Výše měsíční splátky: 5026 Kč
RPSN: 6,68 % p. a.

Na výstavbu pak poradce zkalkuloval 
Wüstenrot hypotéku na bydlení takto:
Hypoteční úvěr na výstavbu: 3,5 mil. Kč
EXTRA sazba: 2,09 % p. a.
Doba splatnosti: 25 let
Měsíční splátka: 14 989 Kč 
Celková výše zástavy: 4,25 mil. Kč
RPSN: 2,11 % 
Zpracování a poskytnutí hypotečního 
úvěru: zdarma bez poplatku

Petr s partnerkou se právě tak „vešli“ 
do částky 20 000 korun, kterou si mo-
hou dovolit splácet, aniž by neúměrně 
zatížili svůj měsíční rozpočet. Svým 
kamarádům architektům hned zadali 
podrobné zpracování projektu a také 
začali více počítat své výdaje. ••

Půjčka 
ProBydlení bez 
zástavy nemo-
vitosti vám 
umožní využít 
výhodnější 
hypotéku.
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Nemůžu se dočkat, 
až bude náš dům hotový

Připravil: Martin Kavka
Foto: Vojtěch Vlk

ateřino, jaké bydle-
ní máte ráda? 
Líbí se mi jednodu-
ché, funkční a útulné 
bydlení. Mám za to, 

že v jednoduchosti je krása. 
Tím se řídím i při zařizování 
vlastního bydlení. Osobně se 
mi moc nezamlouvají až příliš 
moderní domy či byty, které mi 
připadají studené. 

Prozraďte tedy, kde a jak 
bydlíte vy? 
Koupili jsme si s přítelem starší 
dům, který nyní předěláváme. 
Leží na nádherném místě, kde 
jsme jednou nohou v přírodě 
a zároveň bydlíme v Praze. 
Je to vlastně taková praž-
ská vesnice. Oba jsme si tu 
lokalitu zamilovali. Já si užívám 
už jen návraty domů, kdy 
přede mnou leží Praha jako na 
dlani. Výhled je tam opravdu 

S Kateřinou Stočesovou jsme se potkali v její nové prodejně s golfovým vybavením v pražské Hostivaři. 
Kromě té má bývalá modelka a vítězka Miss České republiky či Queen of the World z roku 1998 v Česku další 
dva obchody a zboží dodává i na Slovensko a do Polska. V podnikání se jí daří a spokojená je rovněž v osobním 
životě. S přítelem Alešem si koupila dům na vysněném místě v Praze a nyní ji vedle práce naplno vytěžuje 
také jeho kompletní rekonstrukce. 

K

Chtěli jsme 
bydlet v Praze 
a zároveň na 
dosah přírody. 
To se nám 
podařilo. Místo, 
které jsme 
našli, jsem si 
zamilovala.

Rozhovor
čísla

opravdu hezkých, volných míst 
v Praze není zase tolik. 

Zmínila jste rekonstrukci. Co 
všechno renovujete?
Vlastně celý dům od střechy 
dolů. Práce na domě tak máme 
až nad hlavu a je docela ob-
tížné skloubit to s péčí o děti 
a hlavně podnikáním. Když 
nám vyjde chvilka, věnujeme 
se domu, takže to celé děláme 
trochu za pochodu a kaž-

nádherný. Samotný dům má 
tři patra, to jsme ani nechtěli. 
Stačil by nám bungalov nebo 
patrový dům, ale nemohli jsme 
si zase tolik vybírat, protože 
jsme hledali především krásné 
místo. To jsme našli a dům už 
tam stál. 

Byl problém najít vaše vy-
sněné místo? 
Docela ano, protože jsme 
nechtěli mimo Prahu. A těch 

dý den je jiný. (smích) Pořád 
ještě hledáme, jakou konečnou 
podobu bude dům mít, ale 
chtěli bychom něco na pomezí 
anglicko-francouzského stylu 
v lehce farmářském duchu. Jak 
jsem už říkala, chceme hlavně 
útulné, funkční bydlení, které 
bude praktické pro nás i pro 
děti, abychom se třeba nebáli, 
že nám zašpiní světlou sedač-
ku. Nemůžu se dočkat, až to 
bude hotové. 
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Rozhovor
čísla

Kateřina 
Stočesová 
přiznává, že je 
nerozhodná. 
A tak má po-
slední slovo při 
rekonstrukci 
přítel Aleš.

A co pak? 
Pak si udělám kávu nebo čaj, 
vezmu oblíbenou knížku a budu 
si číst. Nebo se jen tak dívat 
do dálky a užívat si výhled. 
To budou nádherné večery, na 
to se těším. Pokud nás tedy 
děti nechají, nebo budou už 
tak velké, že nás budou mít 
plné zuby. Ale myslím, že po 
dokončení rekonstrukce stejně 
zjistíme, že jsme něco měli 
udělat jinak. Objeví se věci, 
které budeme postupně dola-
ďovat, o tom si nedělám žádné 
iluze. Navíc se určitě vynoří 
spousta nových nápadů. Už teď 
se naše postoje stále vyvíjejí, 
ovlivňuje nás nabídka na trhu, 
zajímavé trendy, inspirace na-
čerpané z časopisů či na inter-
netu. Já mám třeba každý rok 
jinou oblíbenou barvu. (smích)

V roce 2015 je to která? 
Žlutá a zelená… Letos u mě frčí 
veselé, letní barvy. A stejně jako 
se mění má obliba barev, mění 
se i můj pohled na jednotlivé 
prvky v domě. Například podla-
hy – nejdříve se mi zamlouvaly 
ze světlého dřeva, bělené, teď 
od toho zase upouštím a líbí se 
mi víc klasika, přírodní podlahy, 
které se jen přelakují. Je to 
zkrátka těžké. (úsměv)

Kdo má tedy při rekonstruk-
ci rozhodující slovo? 
Naštěstí můj přítel Aleš. Já 
jsem opravdu hodně neroz-
hodná, jsem totiž narozená ve 
znamení Vah, a ta charakteris-
tika pro mě beze zbytku platí 
– dlouho zvažuji všechna pro 
a proti. Aleš je naproti tomu 
praktik a nakonec vždy rozhod-
ne, co uděláme. Navíc rozumí 
stavařině, takže také dohlíží na 
průběh rekonstrukce a o všech-
no se postará. 

Říkala jste, že se vám ne-
líbí příliš moderní bydlení. 
Přesto – budete mít doma 
i nějaké moderní věci a vy-
chytávky?
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Určitě si tam dáme nějaké moderní prvky, které 
interiér oživí, ale nebude to na nich stát. Líbí 
se nám třeba křesla Barcelona nebo designové 
věci od značky Alessi. Také pořád řešíme, jak 
si usnadnit v domě život třeba díky centrálnímu 
vysavači, skluzům na prádlo apod. Všechno 
vymýšlíme za pochodu. Mám mobilní aplika-
ci pomáhající se zařizováním domu, v té jsem 
pečená vařená. Když nemůžu ve dvě nebo ve tři 
ráno spát, tak v ní projíždím kuchyně a „stavím“. 

Jste vystudovaná zahradnice. Máte už vymy-
šlenou podobu vlastní zahrady?
Nemám ráda strojené, umělé zahrady. Líbí se mi 
spíše panenský vzhled, ať si traviny rostou, jak 
chtějí, zahrada může být třeba maličko zarost-
lá. Chtěla bych zahradu nepříliš náročnou na 
údržbu, na které nebudeme muset strávit celý 
den. Z toho důvodu se mi třeba líbí i robotické 
sekačky, které samy pojezdí po zahradě a po-
sekají trávu. Přestože je sekání trávy super relax 
i pro mě, nedovedu si představit, jak bychom to 
všechno stíhali. 

Zahradu jistě naplno využijí i vaše dvě děti…
Je to tak. Sama jsem z vesnice, byla jsem zvyk-
lá, že máme zahradu, že na dosah je les a pří-
roda. Díky zahradě můžeme mít doma i zvěřinec. 
Nyní máme psa a kočku, to zatím stačí, s prací, 
dětmi a rekonstrukcí musíme být při zemi. Ale 
je fajn, že mají děti odmalička vztah ke zvířatům 
i k přírodě jako takové. 

Překvapilo vás něco 
v dosavadním průběhu 
rekonstrukce?
Asi nejvíce mě zaskočily pro-
blémy s dodávkami materiálu. 
Všechny obchody se vždy 
kasají, že mají všechno skla-
dem, ale když do nich člověk 
přijede, zjistí, že to je jinak. Že 
je nutné zboží objednat, a pak 
na něj měsíc čekat. To mi moc 
nevyhovuje, když mám náladu 
a chuť něco koupit, chci to 
hned. Snažíme se to tak dělat 
i v našich obchodech, takže 
vím, že zákazníků jako já je 
spousta. Lidé na zboží neradi 
čekají. 

Zmínila jste své obchody, jak 
se vám v podnikání daří?
Prodáváme golfové vybavení 
a – musím to zaťukat – vedeme 
si dobře. Začátky byly docela 
těžké, začínali jsme od nuly, 
možná spíše z minusu. Ale nyní 
máme tři prodejny v Česku - 
dvě v Praze a jednu na hřišti 
v Mariánských Lázních. Navíc 
spolupracujeme i s dalšími 
a dodáváme také na Slovensko 
i jinam do zahraničí.  

Jak jste se vůbec dostala k obchodování 
s golfovým vybavením? 
Golf hraji již dlouho, začala jsem asi před pat-
nácti lety. Také proto mě napadlo, že bychom 
mohli zkusit prodávat golfové věci. Teď už to 
dělám šest let. Zpočátku jsme neměli moc zboží, 
všechny vydělané peníze jsme dali do náku-
pu věcí, abychom měli všechno vždy skladem. 
Hodně stavíme také na servisu, jen tak může-
me mít spokojené zákazníky. Půjčujeme také 
vozíky na větší golfová hřiště po celé republice, 
jsme zkrátka v jednom kole. Potvrdilo se mi, že 
když se člověk snaží něco udělat dobře, bude 
to zákonitě fungovat. Přestože v Česku není 
obrovská golfová základna, tak se nám podařilo 
v této branži najít si prostor pro sebe a uspět. 
Nestěžuji si – práce je hodně. 

Jak dokážete skloubit podnikání, péči o děti 
a starost o dům?
Dceři jsou čtyři roky a chodí do školky, ze které 
jsem nadšená. Malému je rok a s jeho hlídáním 
mi pomáhá maminka. Je fajn, že máme babičku 
a nemusíme mít chůvu. Ale mrzí mě, že nemám 
tolik času na děti. S tím ale nic moc nenadělám, 
všichni lidé pracují a musejí to nějak skloubit, já 
nejsem výjimka. V podnikání je to samozřejmě 
složitější než v zaměstnání, není to práce od do, 
je potřeba dělat i po večerech. Ale jsme pořád 
mladí, tak to zvládáme. (smích) 

Kde a jak relaxujete? 
Největší relax je pro mě asi v autě, když někam 
přejíždím a pustím si hudbu na plné pecky. 
Jezdit na dovolené totiž moc nestíháme, ani si 
nemůžeme dovolit sebrat se a odjet na dva týd-
ny. Maximálně někam vyrazíme na týden a pak 
se rychle vracíme zpět. Chceme být pořád oba 
fyzicky na prodejnách, protože je to opravdu ro-
dinný podnik. Pomáhá nám i přítelova maminka, 
módní návrhářka Věra Kocová, která je s námi 
od začátku. Času je málo a den je nabitý, ale 
jsem ráda, že nám všechno funguje, jak má. ••

V podnikání je to 
složitější než při 
zaměstnání, času je 
méně, musíme 
pracovat i po večerech. 
Ale jsme pořád mladí, 
tak to zvládáme.
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Víte že…
…pojištění 
občanské 
odpovědnosti 
se vztahuje 
na všechny 
členy domác-
nosti a na 
škody způsobe-
né provozem 
domácnosti jsou 
spolupojištění 
i nájemníci?

Novinkou je pojištění zavazadel v uzamčeném 
zavazadlovém prostoru vozidla, takže když 
vám někdo z auta ukradne například kočá-
rek, uhradí vám Wüstenrot až 30 000 korun. 
Značných změn doznalo i pojištění jízdních 
kol, pojištění EXKLUZIV se vztahuje i na kola 
přepravovaná v uzamykatelném nosiči na 
vozidle, umístěná v kočárkárně nebo odcizená 
mimo místo pojištění.
V pojištění staveb přináší varianta EXKLUZIV 

vyšší limity v základním krytí. Zahrnuje však 

U
pojištění domácnosti 
ProDomov EXKLU-
ZIV jsme pojistnou 
ochranu rozšířili 
o pojištění elektro-

niky a optiky až do výše po-
jistné částky, tedy bez limitu. 
Navíc pak balíček EXKLUZIV 
nabízí krytí nákladů na ztrátu 
vody, která zbytečně unikla 
při vodovodních škodách. 

Exkluzivní pojištění 
stavby a domácnosti
Z auta ukradené kolo nebo kočárek, vysoký účet za vodu, která odtekla z prasklé trubky 
a obecně vyšší limity pojistného plnění u jednotlivých pojistných rizik – to jsou základní výhody 
nového pojištění ProDomov EXKLUZIV. 

i škody způsobené ptactvem 
nebo hlodavci na zateplené 
fasádě či škody způsobené  
atmosférickými srážkami. 
Novinkou je také pojištění 
strojních rizik (all risks) pro za-
řízení sloužící rodinnému domu. 
Součástí balíčku EXKLUZIV je 
i pojištění odpovědnosti z drž-
by nemovitosti v základním 
limitu 500 000 korun.

Dobrá zpráva pro 
chataře a chalupáře

Kromě pojištění stavby vám nyní 
Wüstenrot pojistí i rekreační do-
mácnost. Pojištěno tak budete mít 
i vybavení a věci, které máte ve 
své chatě nebo chalupě, a to včet-
ně zahradní a údržbové techniky. 
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Deset důvodů, 
proč si uzavřít 
pojištění Wüstenrot 
ProDomov 

Pojištění Stavby 
1.  Pojištění je na novou cenu. 
2.  Pojištění je bez spoluúčasti v základním krytí.
3.  Stavbu je možné pojistit  v jakékoli fázi 
 rozestavěnosti (i právo stavby). 
4.  Pojištěný rozestavěný dům má nižší sazbu 
 pojistného, která zůstává po celou dobu 
 pojištění i po kolaudaci. 
5.  Pojištění rozestavěného domu včetně 
 odpovědnosti automaticky po kolaudaci 
 přechází na pojištění dokončeného domu. 
6.  Pojištění proti požáru zahrnuje i škody 
 vzniklé hašením sousední stavby, bytu. 
7.  Pojištění jednoduché stavby je za stejnou 
 sazbu pojistného jako pro hlavní budovu. 
8.  Pojištění zahrnuje automaticky i pojištění 
 oplocení, chodníků a opěrných zdí. 
9.  Pojištění zahrnuje i pojištění elektromotorů 
 sloužících pojištěné budově (přepětí, nepřímý 
 úder blesku). 
10. Je možné pojistit věci v obytné zahradě. 

Pojištění domácnosti 
1. Pojištění je zpravidla na novou cenu a to 
 rovněž u elektroniky. 
2. Elektronika v pojištění EXKLUZIV bez 
 omezení limitem.
3.  Pojištění je bez spoluúčasti v základním krytí. 
4.  Možnost pojištění skla včetně sklokeramické  
 varné desky a včetně nákladů na montáž 
 a demontáž. 
5.  Pojištění proti požáru zahrnuje i škody vzniklé 
 hašením, tedy poškozením vodou z hašení 
 požáru ve vyšším patře. 
6.  Náklady na náhradní ubytování až do 
 100 000 Kč nad pojistnou částku. 
7.  Je možné pojistit domácnost na jiné adrese 
 než je pojištěná stavba. 
8.  Jízdní kola i v uzamykatelném nosiči na autě. 
9.  Možnost připojištění garáže na jiném 
 pozemku včetně movitých věcí. 
10.  Je možné pojistit movité věci i odpovědnost 
 osoby podnikající z domova.

Absolutní novinkou pojištění ProDomov je IT Asistence. Zahrnuje pomoc na telefonu 
s ovládáním podporovaných aplikací na klientově počítači, na mobilním telefonu, 
tiskárně nebo fotoaparátu. 
Sjednáte-li si připojištění IT Asistence, dostane se vám pomoci i při instalaci 

a odinstalování aplikací nebo aktualizací verzí pro podporovaný software. Odborníci 
vám poradí a pomohou při ztrátě dat, včetně odvezení a doručení paměťového 
média. ••

Díky systému slev za různá sjednaná 
pojištění a způsob placení můžete jako kli-
ent Wüstenrotu získat až 30% slevu 
na pojistném.

Nemáte svého 
„ajťáka“? 
Sjednejte si IT 
Asistenci
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       Dům, který 
  se vším počítá

Připravila: Vladimíra Storchová
Foto: Jaroslav Hejzlar

Stavba
domu

Mladí manželé chtěli žít vždy v rodinném domě a společná představa o jeho podobě 
byla dost jasně vytříbená: funkcionalistická vilka s rovnou střechou a maximálním 
otevřením přes prosklené plochy do zahrady. 

nabízí vždy pohled do zeleně a investory velmi 
ceněný přímý vstup z domu na trávník bez 
bariér.  
V soukromém výběrovém řízení zvolili ze šesti 

dodavatelů společnost IPM Building. Líbila se 
jim kvalita práce a zkušenost firmy s podobný-
mi projekty, také cena byla přijatelná.  
Manželé nezapomněli ani na stavební dozor. 

Přiřadili se tak k osvíceným stavebníkům, kteří 
nešetří tam, kde se to nevyplatí. Dozorující si 

ekomplikovaná 
stavba
Na druhý pokus 
potkali architekta 
Luďka Rýznera, 

který se do představ mladého 
páru trefil přesně. S kolegou 
Vincencem předložil návrh na 
jednoduchý kvádr, který člení 
výřezy pro terasy. Toto řešení 

N
Celkové řešení 
interiéru s do-
statkem světla 
a jasnými barva-
mi působí čis-
tě a průzračně, 
prostor není ničím 
zatěžkaný.

Z domu rovnou 
na trávník... 
terasa je 
z tropického 
dřeva
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       Dům, který 
  se vším počítá

Připravila: Vladimíra Storchová
Foto: Jaroslav Hejzlar

Stůl je dlouhý dva metry, 
po rozložení tři

Financování stavby

Spočítejte si svou 
hypotéku Wüstenrot 
na bydlení: 
www.wustenrot.cz
Úrokové sazby již od 
1,94 % ročně

dobře „sedl“ se zkušeným 
stavbyvedoucím, a tak celá 
stavba proběhla nadobyčej 
hladce, za 14 měsíců od prv-
ního kopnutí se mohl objednat 
stěhovací vůz.  

Radost zařizovat
Domem dobře proudí světlo, 
prospívá mu větší světlá výška 
přízemí (2,8 metru) i velká 
okna. „Tak jsme si to přáli, 
hodně světla, optimismu, dům 
ideální pro děti,“ říká majitelka. 
Dále líčí, jak „louskali“ oříšek 
v podobě touhy po čistém mi-
nimalistickém interiéru ve stylu 
funkcionalismu na jedné straně 
a obavy, aby nebyl dům 
neosobní a chladný na straně 
druhé. Zařizování oba manžele 
hodně baví a v úvahu stále 

Rodinný dům je dobrá investice, ale žádná levná 
záležitost. Vždy to chce mít i dostatečné vlastní 
prostředky, nejlépe až 30 procent celkové hodnoty 
nemovitosti. 
Hypoteční úvěr na výstavbu do 70 procent hod-
noty zástavy nemovitosti: 4,5 mil. Kč
EXTRA sazba: 1,94 % p. a.
Doba splatnosti: 20 let
Měsíční splátka: 22 635 Kč 
RPSN: 1,95 %  
Zpracování a poskytnutí hypotečního úvěru: 
zdarma
Sjednáno pojištění stavby a životní pojištění 
u Wüstenrotu

??? Osvětlení lampou Kare

První dětský pokoj

Provizorní knihovna



Šedé sezení dá vyniknout koberci
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brali dětský svět. Rozhodli se 
pro přímé barvy, prolínající se 
celým domem. „Chvíli trvalo, 
než jsme objevili židle, které 
by se nám líbily, a zároveň 
měly potřebnou škálu barev, 
ale povedlo se,“ říká majitel 
a pokračuje: „Horší to bylo se 
svítidly nad jídelní stůl. Nic, 
co tu bylo k dostání, nám 
nevyhovovalo.“ Nakonec se při 
jedné cestě ze zahraničí domů 
zastavili v Mnichově a tam 
v designovém obchodě Kare 
(tehdy ještě nebyl v ČR) našli 
to, co hledali.
K neměnným představám 

o budoucím domově patřil 
i velký rodinný stůl. To je na 
českém trhu dost vzácnost, 
výběr je minimální, tak pomohl 
známý truhlář, který odvedl 
opravdu velké dílo. Po rozlo-
žení se k třímetrovému stolu 
dobře vejde dvanáct lidí.

S pohledem dopředu
Barevnost v horním podlaží 
podporují stěny a obkla-
dy v koupelně. Je tu velká 

ložnice a tři dětské pokoje. „Ty jsme si zadali 
už v projektu,“ říká majitel, „rádi bychom měli 
tři děti.“  Ten první se zařizoval pro dvouletou 
dceru, rodiče zvolili jednoduchý praktický náby-
tek. Jedna stěna je modrá, v souladu s částí 
jinak bílých polic, barvu dodává i červený 
koberec. Dnes už je obsazený i druhý dětský 
pokoj se zelenou stěnou, v tom třetím je 
zatím pracovna. Počítá se s tím, že provizorní 
knihovna se jednou přestěhuje dolů a roztáhne 

Projekt: OK Plan Architects, autor Luděk 
Rýzner, spoluautor Jiří Vincenc
Generální dodavatel: IPM Building
Užitná plocha: 227 m²
Zastavěná plocha: 149 m²
Dispozice: 5+1 s garáží
Konstrukce: dvoupodlažní objekt bez 
podsklepení postavený klasickou zděnou 
technologií v kombinaci s ocelovými sloupy. 
Střechy: ploché, jednoplášťové
Okna: otvíravá, kombinovaná s pevnými 
díly. V prvním nadzemním podlaží fasádní 
hliníkový systém opatřený trojdílným 
zasklením, v patře plastové profi ly.
Vytápění: tepelné čerpadlo země-voda

Technická 
tabulka

???

Stavba
domu

se na celou volnou stěnu ved-
le sezení, i s tím, že než děti 
vyrostou, budou mít doděla-
nou vlastní koupelnu. Při dvou 
dívkách velmi moudré!  
Domov se pořád dotváří. 
Nikdo se nestresuje tím, že 
nebylo hned všechno hotové, 
ale se vším se tu s rozvahou 
počítá. ••

Barevné židle ladí s osvětlením

AKCE platí od 
1. 9. 2015 na prvních 

100 staveb
Sleva 40%* se vztahuje na:

• Betonovou støešní krytinu KMB BETA 
v provedení Elegant (cihlová, èerná, hnìdá)

• Pálené cihly Pro blok (240, 300, pøíèkovky)

*ceníkové ceny platí pro minimální odbìr 5 palet.

1

• B
v pro

• Pálen

*

POSTAVTE SI 
DÙM POUZE ZA

60% CENÍKOVÉ 
CENY

info: 800 150 200    www.kmbeta.cz

KMB_sleva60_inz_195x120.indd   1 03.09.15   12:46
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htěli jsme místo někde 
kolem rahy, ale ne satelit. 

Nechceme dlouhá léta dělat 

dětem ta ikáře. lo nám 
o město s kompletní vy-
baveností, kde se všude 
dostanete pěšky nebo na 
kole. odařilo se nám najít 

pozemek s krásným výhle-

dem na kraji města, pěšky 

jen několik minut do cen-
tra, interiér jsme si vytvořili 

většinou sami. isté linie 
domu umo ňují stálý kontakt 

s přírodou. edíme v pohodlí 

uvnitř a vychutnáváme počasí 

venku, a  je jakékoliv.

Krb je tu 
pro atmosféru 
za sychravého 
počasí

Nábytek v koupelně je vyroben na míru

Barevné židle ladí s osvětlením

AKCE platí od 
1. 9. 2015 na prvních 

100 staveb
Sleva 40%* se vztahuje na:

• Betonovou støešní krytinu KMB BETA 
v provedení Elegant (cihlová, èerná, hnìdá)

• Pálené cihly Pro blok (240, 300, pøíèkovky)

*ceníkové ceny platí pro minimální odbìr 5 palet.

1

• B
v pro

• Pálen

*

POSTAVTE SI 
DÙM POUZE ZA

60% CENÍKOVÉ 
CENY

info: 800 150 200    www.kmbeta.cz

KMB_sleva60_inz_195x120.indd   1 03.09.15   12:46
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Volný 
čas

  Utajený 
zimní klenot 
  v Dolní Moravě
Krásnou zimu můžete prožít nejen na nejznámějších českých horách, jako jsou Krkonoše 
a Šumava, spoustu skvělých zážitků nabízejí i další tuzemské hory. Věděli jste třeba, že jedním 
z utajených zimních klenotů je areál Dolní Morava pod Kralickým Sněžníkem? Skvělé je také 
lyžařské středisko Klíny v Krušných horách. 

Moře zábavy nabízí osvětlená a 2,5 kilometru 
dlouhá sáňkařská trať, místní bobová dráha je 
zase jednou z nejdelších v republice, navíc má 
zajímavý profi l s mnoha zatáčkami, 360stupňový-
mi otočkami i terénními zlomy ve výšce až šest 
metrů. Dráha má přes kilometr a díky osvětlení je 
možné jezdit i po setmění. 

Rodiče ocení dětský ski park, ohraničený 
a chráněný před provozem ve zbytku areálu, 
jehož součástí je dětský kolotoč, pohyblivý pás 
i lanový vlek. V parku je spousta herních, vý-

J
ukových a zábavních pomůcek 
usnadňujících lyžařský výcvik. 

V okolí Kralického Sněžníku je 
rovněž zhruba padesát kilometrů 
běžeckých tratí, které se napojují 
i na Jesenickou lyžařskou ma-
gistrálu. 

Krušné hory
V krušnohorském snowparku Klí-
ny servírují velkou porci zábavy 

eseníky
Kousek od vrcholu 
Kralického Sněžníku 
leží lyžařský areál 
Dolní Morava. Patří 

k tomu nejlepšímu, co Česká 
republika v zimě nabízí – jsou 
tu dvě čtyřsedačkové lanovky, 
kotva, dětský ski park, bobo-
vá dráha, možnost sáňkování 
a spousta dalšího. 

  v Dolní Moravě

Připravil: Martin Kavka
Foto: archiv
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pro celou rodinu. Středisko leží jen 
šest kilometrů od Litvínova a najdete 
v něm lyžařskou školu, upravova-
né sjezdovky i snowpark s velkým 
i malým skokem a mnoha dalšími 
překážkami. Navíc jsou blízko i udr-
žované trasy pro běžecké lyžování, 
které se napojují i na Krušnohorskou 
lyžařskou magistrálu. 

Zajímavý, a do značné míry 
i adrenalinový, může být zážitek 
z noční jízdy v rolbě, která se musí 
popasovat i s hodně prudkými 
svahy. V rolbě se mohou s profesio- 
nálním řidičem svézt dospělí i děti 
a jízda trvá asi hodinu.

Kromě toho je možné se v Klí-
nech schovat i pod střechu a využít 
nabídku indoor aktivit: můžete vyrazit 
na umělou stěnu nebo si zahrát 
míčové hry ve sportovní hale. Pro 
děti tu mají připravené také animační 
programy, zatímco rodiče si mohou 
vyrazit na sjezdovku či do wellness 
centra.  

Informace. Poslouchejte před cestou dopravní 
vysílání či předpověď počasí a připravte se 
podle toho. 
Zručnost. Naučte se nasazovat sněhové řetězy 
v klidu a za „normálních“ podmínek. Uvidíte, že 
se vám znalost toho, jak na ně, bude na horách 
hodit. 
Čistota. Klíčové je mít čistá okna (a tedy dobré 
stěrače), stejně tak se ale vyplatí vyčistit i světla, 
která pak během krátkých dnů dosvítí i o něko-
lik desítek metrů dále. 
Připravenost. Nepodceňte důležitost prohlídky 
v servisu před začátkem zimy, ideální je spojit ji 
s výměnou pneumatik. Mechanici prověří brzdy, 
řízení, světla a koneckonců i ty pneumatiky. 
Vybavenost. V zimě do hor vyrážejte s plnou 
nádrží a rezervním kanystrem, hodí se i pytlík 
písku, šotoliny nebo soli, řetězy, lopata a pro 
jistotu třeba i proviant a teplé nápoje. 

Co je v zimě 
důležité? 

obchodní a stavební

Stavíme 
dřevostavby. 
Jsme špičkoví
profesionálové.

volejte: +420 736 488 000
pište: info@guzman.cz
www.guzman.cz

Již 
20 let
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Volný 
čas

a necháte se hodinu táhnout terénní motor-
kou po přírodě okolo středočeského hřeb-
čína Favory. Místní přizpůsobí rychlost jízdy 
i obtížnost trasy vašim schopnostem, takže 
si jízdu užijí i ti, kteří si na lyžích nejsou tak 

Bonus navíc
Vášeň pro motorky, lyže 
a adrenalin můžete spojit do 
netradiční zábavy při motoski-
jöringu. Stoupnete si na lyže 

jistí. Hodinová jízda je přesto 
určena spíše pro zkušenější 
lyžaře. 

Pokud to počasí dovolí, 
může být báječné svezení na 
bruslích na zamrzlém Máchově 
jezeře či lipenské přehradě, kde 
je vůbec nejdelší bruslařská 
dráha na světě (měří 11 km, 
ale když pořádně mrzne, dá se 
na bruslích zvládnout i 38 km). 
Vyzkoušejte si to. ••

V zimě nemusíte jen lyžovat. V českých 
střediscích vyzkoušejte také sáňkařské 
a bobové dráhy, svezte se na bruslích 
nebo za terénní motorkou. 

Zimní provoz auta

Pokud neplánujete auto „zazimo-
vat“ a hodláte jezdit i v nejchlad-
nějších měsících roku, stojí za to 
věnovat vozu trochu více péče. 

Samozřejmostí jsou zimní 
pneumatiky se vzorkem hlubo-
kým aspoň 4 mm. Zkontrolujte 
také chladicí kapalinu, měla by 
být nemrznoucí zhruba do 
25 stupňů Celsia pod nulou. Také 
do ostřikovačů patří nemrznoucí 
kapalina. Akumulátor by měl být 
doplněný a plně dobitý s čistými 
kontakty a zapalovací svíčky 
by měly být v dobrém stavu. 
Vyplatí se natřít gumové těsnění 
dveří a kapoty jelením lojem, 
glycerinovým nebo silikonovým 
olejem, abyste se v mrazu do 
auta dostali. 

V autě by neměly chybět 
škrabka na led, smetáček a lopa-
ta na sníh, celoobvodové a pro-
věřené sněhové řetězy, baterka, 
pomocné startovací kabely, 
gumové podlážky pro nouzový 
rozjezd, ale rozhodně oceníte 
třeba i písek nebo sůl. Stejně tak 
je dobré mít rozmrazovač na 
skla a stěrače, pokud přimrznou 
k oknu. Rozmrazovač na zámky 
noste preventivně v kapse. 
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Finanční
rádce

řipomínáme naše bonusy
řipomínáme naše bonusy

Po dvou letech s 30% bonusem
Po dvou letech s 30% bonusemřipomínáme naše bonusy

Po dvou letech s 30% bonusemřipomínáme naše bonusy
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Po dvou letech s 30% bonusemřipomínáme naše bonusy
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samozřejmě i doba pojištění u jiné jízdy bez nehod  a počítá se 

samozřejmě i doba pojištění u jiné jízdy bez nehod  a počítá se 
jízdy bez nehod  a počítá se 

samozřejmě i doba pojištění u jiné jízdy bez nehod  a počítá se 

pojiš ovny  vám stenrot 
pojiš ovny  vám stenrot samozřejmě i doba pojištění u jiné 

pojiš ovny  vám stenrot samozřejmě i doba pojištění u jiné 
samozřejmě i doba pojištění u jiné 

pojiš ovny  vám stenrot samozřejmě i doba pojištění u jiné 

přizná  bonus. Na ma imální 
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N
estalo se vám 
náhodou, že vám 
při otvírání vrat do 
garáže proklouzlo 
pod nohama roz-

tomilé tmavohnědé zvířátko se 
světlou náprsenkou? Vy jste si 
za chvilku marně lámali hlavu, 
proč auto nechce nastarto-
vat. Ta malá šelmička vám 
totiž okousala kabely. Proto si 
raději sjednejte nové připojiště-
ní poškození vozidla zvířetem. 
Pokrývá jak riziko střetu se zví-
řetem – tedy nejen s lesní zvěří 
– na pozemní komunikaci, tak 
poškození nebo zničení elektro-
instalace, brzdové nebo chladicí 
soustavy zaparkovaného vozidla 
způsobené okousáním zvířetem.

ProAuto s  úrazovým 
připojištěním dětí 
zdarma
Chcete mít jistotu, že v přípa-
dě nehody budete dostatečně 
ochráněni? Právě vám přijde 

Povinné ručení ProAuto 
i na nenasytné kuny 
v garáži a další novinky

vhod povinné ručení se zvýšeným 
limitem pojistného plnění na 100/100 
milionů Kč. Wüstenrot vám k němu 
přidá zdarma úrazové připojištění dětí 
s pojistnou částkou 100 000 korun. 

Další připojištění 
S povinným ručením ProAuto, které je 
primárně určeno na krytí škod, které 
způsobíte provozem svého vozu jiným, 
můžete mít pojištěné i vlastní auto. 
Nejčastěji využívané pojištění skel si 
můžete sjednat na pojistnou částku 
5000, 10 000, 15 000, 20 000, ale 
i 30 000 korun.
V několika variantách vám Wüstenrot 

nabízí úrazové pojištění osob. Pojis-
tit můžete jen osobu řidiče nebo tzv. 
všechna sedadla. 
Pokud si nesjednáváte havarijní 

pojištění, doporučujeme pojistit riziko 

živelních událostí, protože kroupy nebo 
přívalový déšť nejsou žádnou zvlášt-
ností a dokážou na voze napáchat 
nepříjemné škody. 
Připojistit si můžete i odcizení vozidla.

Asistenční služba pomáhá 
nejen v případě nehody
Sjednáte-li si rozšířené asistenč-
ní služby, dostane se vám pomoci 
i v případě poruchy na voze vzniklé 
pochybením řidiče, když vám napří-
klad dojde benzin, zabouchnete si 
klíče, vybije se baterie nebo rozlomíte 
zámek zpátečky.

Jednoduše on-line
Pojištění svého vozu si snadno spočí-
táte a sjednáte na www.wustenrot.cz 
nebo po telefonu na bezplatné lince 
800 22 55 55. ••

Zajímavou kombinací 
pro klienty se staršími vozy 

je připojištění odcizení + živel 
+ poškození zvířetem. Tato 

kombinace včetně okusu je na 
pojistném trhu velmi ojedinělá 

a přitom vám za necelých 
1600 Kč pokryje prakticky 

všechna rizika nezávislá 
na řidiči.



24 wüstenrot přijde vhod

ního spotřebitelského úvěru a maximálně pět let 
po datu poskytnutí spotřebitelského úvěru.

Mohu překlenovací úvěr u vaší 
spořitelny kdykoli celý splatit?
V tomto případě záleží na datu 

schválení překlenovacího úvěru. Pokud byl úvěr 
schválen od 1. 1. 2011, umožňuje Wüstenrot 
jeho předčasné splacení. Je třeba upozornit na 
to, že předčasné splacení překlenovacího úvěru 
je zatíženo úhradou dle aktuálního sazebníku 
spořitelny.
U překlenovacích úvěrů schválených před  

1. 1. 2011 je předčasné splacení možné pouze 
ve výjimečných případech po dohodě dlužníka 
s Wüstenrotem.

Předal jsem stavební spořitelně 
Wüstenrot příkaz k čerpání úvěro-
vých prostředků. Kde mohu zjistit, 

Poradna

Na co se nejčastěji ptáte.

 Poradna
Chtěl bych splatit 
neúčelový spotře-
bitelský úvěr vaším 

překlenovacím úvěrem, kde 
je výhodnější úrok. Spotře-
bitelský úvěr jsem použil 
na modernizaci rodinného 
domu. Je to možné?
Ano, splacení spotřebitelské-
ho úvěru, který jste použil na 
modernizaci, je možné refinan-
covat překlenovacím úvěrem 
Půjčka ProBydlení. Modernizaci 
nemovitosti prokážete daňo-
vými doklady nebo fakturami. 
Jediným omezením je zde 
skutečnost, že daňové doklady, 
faktury, (smlouvy apod.) musejí 
být vystavené max. dva roky 
před datem poskytnutí původ-

že byly prostředky odeslány 
příjemci? Mohu zkontro-
lovat, zda byly úvěrové 
prostředky odeslány na 
správný účet?
Ano, všechny účetní obraty 
(příchozí i odchozí) včetně po-
platků lze sledovat na Portálu 
pro klienty a poradce (PKP).
Do webového prohlížeče za- 

dáte adresu www.wustenrot.cz.  
V pravém rohu obrazovky zvo-
líte šedý odkaz „přihlášení“, 
volba „Stavební spoření“. Po 
zadání čísla smlouvy a čtyř-
místného PIN se zobrazí pře-
hled vašich produktů u finanč-
ní skupiny Wüstenrot. V řádku, 
kde je ve sloupci „Typ účtu“ 
uvedeno „překl. úvěr“, kliknete 

Až 20x prodyšnější zateplení!Až 20x prodyšnější zateplení!
Chcete  bydlet  zdravě?
Provětrejte vaši fasádu a udělejte 
z vašeho domu zdravé místo pro život.
Špičkové zateplení Cemixtherm DIFU zajistí díky nejlepší 
prodyšnosti na trhu zdravé klima ve vašem interiéru.

www.spickovezatepleni.cz
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Na co se nejčastěji ptáte.

na symbol „lupa“ na pravém 
konci řádku. Po kliknutí na 
tento symbol se zobrazí detail 
vašeho překlenovacího úvěru. 
Veškeré obraty lze sledovat 
v záložce Obraty.
Číslo smlouvy a PIN jsou 

uvedeny v dopise, kterým 
vás informujeme o evidenci 
smlouvy o stavebním spoření. 
Pokud dopis nemáte k dis-
pozici, operátoři naší zelené 
linky 800 22 55 55 vám PIN 
na vyžádání zašlou.

Jsem již klientem  
Wüstenrotu, 
uzavřel jsem si 

pojištění nemovitosti. Mám 
u Půjčky ProBydlení nárok 
na nějakou slevu?

Ano, stávající klient může 
u překlenovacího úvěru Půjčka 
ProBydlení využít slevu 0,4 % 
ročně z aktuální úrokové 
sazby.

Přišla mi upomínka 
na splátku překle-
novacího úvěru. 

Pravidelné splátky jsem 

odesílal tak, jak jsem byl 
zvyklý v minulosti, vždy 
pátý den následujícího 
měsíce.
Podle obchodních podmínek 
poskytování překlenova-
cích úvěrů je nutné uhra-
dit pravidelnou splátku do 
konce měsíce, ve kterém je 
její splatnost. Pokud pošle-
te pravidelnou splátku např. 
za srpen 2015 v září 2015, 
odchází vám 1. 9. upomín-
ka, protože splátka musí být 
uhrazena do 31. 8. 2015.
Je tedy nutné nastavit pří-

kazy k úhradě tak, aby byla 
splátka z vašeho účtu ode-
slána s dostatečným předsti-
hem a na účet u Wüstenrotu 
připsána do konce měsíce.

Chtěl bych se 
poradit s finančním 
poradcem Wüsten-

rotu, který se specializuje 
na úvěry, ale nevyhovuje 
mi provozní doba pobočky 
v blízkosti mého bydliště. 
Spíše bych uvítal možnost, 
aby mě finanční poradce 
navštívil na mém praco-
višti.
Na úvodní webové stránce 
Wüstenrot www.wustenrot.cz 
kliknete na odkaz „kontakty“ 
a dále na ikonu „zavolejte 
mi“, dále vyplníte požadova-
né údaje a finanční poradce 
Wüstenrotu vás bude kon-
taktovat. Konzultace v mís-
tě, které preferuje klient, je 
samozřejmostí. ••

Až 20x prodyšnější zateplení!Až 20x prodyšnější zateplení!
Chcete  bydlet  zdravě?
Provětrejte vaši fasádu a udělejte 
z vašeho domu zdravé místo pro život.
Špičkové zateplení Cemixtherm DIFU zajistí díky nejlepší 
prodyšnosti na trhu zdravé klima ve vašem interiéru.

www.spickovezatepleni.cz

Neváhejte se 
zeptat na vše, 
co vám není zcela 
jasné! Rádi 
poradíme a vše 
vysvětlíme.
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Finanční
rádce

„Finančních webů existuje 
mnoho, ten náš je ale jiný. Lidé 
zde najdou srozumitelné odpo-
vědi na široké spektrum otázek 
ze světa fi nancí. Snažili jsme se 
problematiku polidštit tak, aby 
jí porozuměl opravdu každý. 
Žádná suchá čísla, ale lidština,“ 
vysvětlují samotní tvůrci webu. 
„Hlavním cílem webu je 

fi nančně vzdělávat. Čtenáři se 
ve velké míře mohou inspirovat 
příběhy konkrétních lidí, kteří da-
nou situaci či problém řešili. Tím 
eliminují potenciální rizika špat-
ného rozhodnutí. Chceme lidem 
poradit, jak vyřešit různé životní 
situace týkající se fi nancí – od 
řešení bydlení, pořizování auta, 

N
a stránkách na-
jdete odpovědi na 
důležité otázky ze 
světa fi nancí – řešení 
bydlení, spoření či 

pojištění. Webem vás prováze-
jí konkrétní zaměstnanci naší 
společnosti a nechybějí ani pří-
běhy lidí – našich klientů, kteří 
sdílejí své příběhy a zkušenosti 
s bankovními či pojistnými 
produkty. Web byl ofi ciálně 
spuštěn začátkem září.
Web má podtitul „Vše, co jste 

kdy chtěli vědět o fi nancích, 
ale báli jste se zeptat“ a od 
ostatních edukačních webů 
se odlišuje především lidským 
přístupem. 

Financepolopate.cz 
Nový vzdělávací web 
Nový internetový web Financepolopate.cz, který během léta vznikl pod záštitou naší fi nanční 
skupiny, si klade za cíl vzdělávat návštěvníky srozumitelnou a hravou formou. 

zajištění rodinného rozpočtu, spoření, pojištění na 
cesty, investování až po pojištění vozu či domova. 
Hlavními rádci jsou přímo zaměstnanci společnosti 
– Petr, Marie a Karel,“ doplňují tvůrci webu. 

Představení rádců
Jmenujeme se Petr, Marie a Karel. Každý jsme 
trochu jiný, ale jedna věc nás spojuje: díky Wüs-
tenrotu pomáháme lidem plnit jejich bezprostřed-
ní potřeby i celoživotní sny, ať už si chtějí zařídit 
vlastní bydlení, zabezpečit se na stáří nebo 
zajistit svou rodinu.
Na těchto stránkách bychom vám rádi poradili, 

jak si je můžete splnit i vy. 
Edukativní web je tvořený v responzivním 

designu, můžete k němu tedy přistupovat nejen 
z klasických PC, ale i tabletů či mobilních telefo-
nů. Veškeré informace tak máte stále přehledně 
k dispozici. ••
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Vše, co jste kdy chtěli 
vědět o fi nan cích:
www.fi nancepolopate.cz

Co se také 
dozvíte
Plánuji rekonstrukci nebo modernizaci
V případě rekonstrukce nebo modernizace 
vždycky záleží na rozsahu úprav, které se chys-
táte provést. Pokud potřebujete novou kuchyni 
a koupelnu, měl by postačit úvěr ze stavebního 
spoření, který má navíc tu výhodu, že nemusíte 
ničím ručit. Jenže třeba na kompletní přestavbu 
staršího domu už využijete spíš hypotéku…

Nové vlastní bydlení 
má své výhody 

Hypotéka
Hypotéka je podobný pojem jako třeba víno. 
Víte, že má spoustu odrůd a je velký rozdíl, 
jakou zvolíte, protože se nemusí hodit zdaleka 
ke všemu. Obecně můžeme říct, že hypotéka je 
vlastně dlouhodobý úvěr, který se ve většině 
případů pojí s nákupem či opravou nějaké ne-
movitosti. Spolu s úvěry ze stavebního spoření 
je to nejlepší způsob fi nancování vlastního 
bydlení…

Stejně 
přehledně máte 
rady a informace 
také v tabletu 
a v chytrém 
telefonu.



Jsme tu
pro vás 
i v Rakovníku
Ještě donedávna byli naši klienti z Ra-
kovníka a jeho okolí odkázáni na služby 
kanceláří Wüstenrotu v Berouně a v Klad-
ně. Od srpna si už mohou vyřídit své 
fi nanční záležitosti přímo v Rakovníku, 
kde jsme otevřeli nové kontaktní centrum 
v samém středu města na frekventované 
ulici Na Sekyře vedle divadla. Od zastávky 
autobusů je to k nám několik metrů, a ti, 
kteří přijedou autem, mohou zaparkovat 
na parkovišti hned za naší kanceláří.  Kon-
taktní centrum nám umožňuje poskytovat 
kompletní služby a obsloužit všechny 
klienty z Rakovníka i ze širokého okolí. 
Provozní dobu máme od pondělí do pátku 
od 10 do 17 hodin. 

Kdo nemá čas v provozní době, může si 
sjednat schůzku s poradcem podle svých 
časových možností i u sebe doma. 

Provoz centra zajišťují naši zkušení 
poradci, kteří vám nabídnou komplexní 
fi nanční služby skupiny Wüstenrot – od 
stavebního spoření přes hypotéky, které 
Wüstenrot poskytuje za velmi zajímavých 
podmínek, až po zajištění rizik životním 
a majetkovým pojištěním. 

Všem motoristům bychom rádi před-
stavili nově upravené pojištění ProAuto 
a zpracovali jim zajímavou nabídku podle 
jejich potřeb. 

Součástí poradenství je i komplexní 
fi nanční plánování. Naši fi nanční poradci 
vám zpracují analýzu rodinných fi nancí, 
která vám pomůže najít možnosti úspor 
ve výdajích. S našimi produkty budete i na-
dále zajištěni při neočekávaných událos-
tech a zároveň vám v rodinném rozpočtu 
zůstanou prostředky k tvoření fi nančních 
rezerv. 

Přijďte k nám a při šálku dobré kávy 
vyřešíme vše, co potřebujete.

Ze života
Wüstenrotu

LAHOFER Author 
Cup 2015 
Vranov nad Dyjí

ne 29. 8. 2015 byl 
odstartován sed-
mý hlavní závod 
13. ročníku Author 
Maraton Tour 2015 – 

tentokrát na pláži Vranovské pře-
hrady na jižní Moravě. Závodu 
se zúčastnilo více než pět set 
závodníků v několika výkonnost-
ních a věkových kategoriích. 
Závod byl zároveň vyhlášen jako 
1. ročník neofi ciálního mistrovství 
Znojemska MTB pro nejlepší 
závodníky s místem bydliště na 
Znojemsku.   
Finanční skupina Wüstenrot se 

jako generální partner opět stala 
nedílnou a hlavně nepřehlédnu-
telnou součástí tohoto populární-
ho cyklistického klání. V průběhu 

celého sportovního dne byl 
Wüstenrot viditelný jak velkým 
startovním obloukem, tak naším 
„oranžovým“ stanem nabízejícím 
nejen odpočinkový koutek, ale 
i prostor pro rozvoj fantazie, 
kreativity a zručnosti dětí i do-
spělých. Servis pro návštěvníky 
našeho stanu zajišťovali naši 
spolupracovníci z jižní Mora-
vy: regionální ředitel ing. Libor 
Dufek, oblastní vedoucí Jindřich 
Plášil a fi nanční poradkyně 
Mgr. Miluše Plášilová, Bc. Věra 
Faktorová a Marie Librušková. 
Pěkné počasí, zdařilé výkony 

startujících, ale i krásné prostředí 
Vranovské přehrady přispěly 
k naprosté spokojenosti všech 
účastníků. ••

D
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Hledáme způsob, jak to půjde
Mnoho spokojených klientů ze severní Mora-
vy, kteří si díky úvěru od Wüstenrotu pořídili 
nové bydlení nebo upravili a rekonstruovali 
to stávající, za to vděčí profesionálům z týmu 
ing. Mariana Gladzisze. Ten se za patnáct 
let svého působení u stavební spořitelny 
Wüstenrot obklopil zkušenými kolegy, kteří 
pečují o naše klienty zejména v oblastech 
Karviná, Ostrava, Český Těšín a Třinecko. 

Marian Gladzisz k tomu říká: „V rámci 
profesionálního poradenství jsme úspěšní 
zejména díky dlouholetým zkušenostem 
a znalostem v tématu zodpovědného 
úvěrování. Rádi našim klientům hledáme 

možnosti při řešení jejich potřeb, ať už jsou 
investičního nebo konsolidačního rázu. 
Snažíme se společně zvládnout všechny 
situace, které klienty potkávají, a razíme 
heslo: � Hledáme způsob, jak to půjde´.

Ze svého týmu bych rád vyzdvihl tři nej-
zkušenější kolegy: Radku Lokšovou, která 
působí se svým týmem v kanceláři v Ostra-
vě-Mariánských Horách v ulici 28. října 
č. 854/258  a již dvacet let se na ni s důvěrou 
obracejí spokojení klienti, Dagmar Remeto-
vou, která své desetileté zkušenosti v oboru 
fi nancí úročí nyní ve Wüstenrotu. Během 
jednoho roku si vytvořila tým mladých 

a perspektivních kolegů, se kterými pečuje 
o fi nanční potřeby a záležitosti našich kli-
entů v oblastech Český Těšín a Třinec. Svoji 
kancelář má v Českém Těšíně ve Smetanově 
ulici č. 1912/5 v budově KB. Tím třetím je 
Ivo Kovařík, s nímž spolupracuji již osm let 
a který zastřešuje Ostravu-Porubu, kde má 
na Sokolovské třídě č. 1332 svoji kancelář. 

V současné době rozšiřujeme náš tým 
a rádi přivítáme nové kolegy, kteří se na nás 
mohou s důvěrou obrátit v oblastním centru 
v Karviné, K.Sliwki č. 783 v areálu zimního 
stadionu.

Těšíme se na vás.

aši stávající i po-
tenciální klienti již 
dlouho apelo-
vali na otevření 
pobočky Wüsten-

rotu v Prostějově. Podařilo se 
a od srpna už jim slouží nové 
obchodní místo v Kravařově 
ulici č. 8.
Tato jedna z nejfrekventova-

nějších ulic ve městě spojující 
nádraží, náměstí a největší 
sídliště Máj nebyla pro naše 
obchodní místo vybrána náho-
dou, protože je pro všechny 
naše klienty snadno dostupná. 
Naši odborní fi nanční poradci 

poskytují jak běžný klientský 
servis, tak i sofi stikované 
a komplexní fi nanční pora-
denství. Naplňují tak potřeby 
a sny klientů, ukazují jim 
cesty i možnosti, jak těchto 
cílů dosáhnout. Kombinujeme 
klientům zajišťování byto-
vých potřeb (výstavba, koupě 
a rekonstrukce), se zajištěním 
různých životních situací a za-
jištěním majetku včetně vozidel, 

Otevření obchodního 
místa v Prostějově

N

se zhodnocováním fi nančních 
prostředků. Historickou prioritou 
stavební spořitelny Wüstenrot 
je však vytváření fi nančních 
rezerv, a to nejen na bydlení, 
ale i na penzi. K tomuto účelu 

využíváme jak tradiční stavební 
spoření, tak i modernější formy 
investic. 
Nemohu opomenout podporu, 

kterou poskytujeme drob-
ným a středním podnikatelům 

formou podnikatelských úvěrů 
a pojištění. Rovněž pomáháme 
s revitalizacemi bytových domů. 
K poradenství využíváme širo-
kou škálu bankovních a pojišťo-
vacích produktů.
Krédem naší kanceláře je 

spokojenost klienta, rychlost 
a profesionalita. O naplnění 
našeho cíle svědčí zejména to, 
že nás klienti doporučují svým 
známým a vracejí se. 
Kancelář je otevřena od 

pondělí do pátku od 9 hodin, 
v pondělí a ve středu je pra-
covní doba prodloužena do 
17 hodin, v úterý a ve čtvrtek 
je otevřeno do 16 a v pátek do 
15 hodin.
Přijďte nás navštívit a uvidíte, 

jak rychle jsme vám schopni 
díky novému elektronickému 
zpracování vyřídit hypoteční 
úvěr. Ukážeme také vám, kde 
a jak byste mohli ušetřit či tzv. 
optimalizovat své fi nanční pro-
dukty a nevydávat tak zbytečně 
své peníze. ••

Mgr. Miroslav Grábl
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Není meloun 
jako meloun
V kladenské kanceláři v ulici Na Stráni č. 613 jsme si 
prodloužili léto a na první školní den připravili Melouno-
vou party. Servírovali jsme chlazené melouny a v ulicích 
města čtyři hostesky v barvách Wüstenrotu rozdávaly 
dětem drobné dárky. Kolemjdoucí jsme do naší kanceláře 
lákali nejen na osvěžující meloun k jídlu, který v hor-
kém počasí jistě přišel vhod, ale i na „meloun“ v podobě 
výhodné Půjčky ProBydlení. Ta se hodí například na 
pořízení vlastního bydlení nebo potřebnou rekonstrukci 
bytu či domu. S ní můžete od Wüstenrotu získat až milion 
korun bez zajištění nemovitostí, bez jakýchkoli poplatků, 
se státním příspěvkem až 2000 Kč ročně a bez nutnosti 
vlastních prostředků. Dalšími výhodami jsou: možnost 
odečtu úroků od daňového základu, rozhodnutí do 
24 hodin, doložení dokladů dodatečně do šesti měsíců 
od čerpání. 

Jestli jste naši melounovou party nestihli a zajímají vás 
výhodné úvěry na bydlení, atraktivní spoření či spoleh-
livé pojištění, určitě se u nás zastavte. Rádi vás přivítáme 
a samozřejmě ochotně se vším poradíme!  

Děkujeme věrnému klientovi Jiřímu P. za autorskou 
báseň :) 
Ať jste z Prahy, Kladna, Berouna, 
u nás dostanete melouna.
Na stavbu či opravu, útratu i na stravu.
Jen v ulici Na Stráni, úvěry jsou k dostání.
Moc se na vás těšíme, meloun spolu zbaštíme.

Kontaktní centrum Wüstenrot, Na Stráni č. 613, Kladno, 
provozní doba: Po – Čt 8:30–17:00 hod.

„Klobucká kola“ 
letos poprvé 
s Wüstenrotem

sobotu 15. srpna se za 
horkého letního dne ve 
Valašských Kloboukách 
uskutečnily závody 
na horských kolech. 

Na start se postavilo celkem 
156 závodníků v 17 kategoriích. 
Závod zařazený do seriálu regio-
nálních závodů „Valašskokarpatská 
cyklotour 2015“ se jezdí okruhovým 
způsobem a náročnost okruhů je 
uzpůsobena věku účastníků.
Ti nejmenší si zazávodili v okolí 

areálu fotbalového hřiště a na ty 
větší čekaly okruhy po klobouckých 
kotárech. Dospělé zavedlo nejdelší 
stoupání až do lesů pod Královcem 

(635 m. n. m.) v malebné krajině 
Bílých Karpat.
Děti byly v cíli 4. ročníku „Klo-

buckých kol“ obdarovány drobný-
mi dárky, které věnovala fi nanční 
skupina Wüstenrot. 
„S průběhem celé akce jsme 

velice spokojeni. Slunečné poča-
sí se udrželo před kolemjdoucími 
bouřkami a během závodu nedošlo 
k žádnému závažnému zranění. 
Především nás potěšil celkový 
počet závodníků, který překonal 
dosavadní rekord v účasti z minu-
lého ročníku. Více než dvě třetiny 
tvořily děti a mládež,“ řekla jedna 
z organizátorek Alena Bačová. ••

V
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Wüstenrotu jsem přešla před 
osmi lety od konkurence, 
abych převzala práci po 
svém otci. Začátky nebyly 
zcela jednoduché s ohledem 

na rozsáhlou nabídku produktů Wüsten- 
rotu. Ale právě to, že mohu klientům 
nabídnout široké možnosti, je na práci 
pro Wüstenrot zajímavé. Proto bych 
oranžovou značku už neměnila. 

Co vás na práci nejvíce těší?
Zaměřuji se především na hypoteč-
ní a překlenovací úvěry na bydlení. 
V praxi se ukazuje, že každý klient je 
jiný a má jiné potřeby. Snažím se jim 
vyhovět, jak nejlépe umím, protože 
spokojený klient je pro mě tou nejlepší 
odměnou za práci. 

Jak vypadá váš pracovní den? 
A jak je dlouhý?
Nemám pevnou pracovní dobu 
a přizpůsobuji se potřebám klientů, 
proto si musím čas dobře rozplánovat. 
Kromě schůzek s klienty zabere totiž 
velkou část pracovního dne příprava, 
zpracování jednotlivých obchodních 
případů a administrativa. Hodně času 
strávím také telefonováním a domlou-
váním si schůzek s klienty. Kolik hodin 
denně strávím v práci? Podle situace 
a potřeb klientů, někdy hodně, někdy 
méně. 

Co jsou vaše hlavní pracovní 
pomůcky?
Telefon, auto, notebook, papír a tužka. 
Nejdůležitější jsou asi ale uši, abych 
mohla pečlivě naslouchat klientovým 
potřebám.

Zvete si klienty do kanceláře 
nebo za nimi chodíte domů?
Osobně preferuji spíše jednání v kan-
celáři, kde máme všechny potřebné 

materiály. Abych mohla komplexně 
posoudit klientův požadavek, ocením 
jeho spolupráci. Nejlepší je, když 
donese k nahlédnutí a posouzení 
všechny své dosud uzavřené finanční 
produkty. Proto volím kancelář. Sa-
mozřejmě přijdu za klientem i k němu 
domů, kde má své pohodlí a smlouvy 
po ruce. Opravdu záleží jen a jen na 
přání klienta.

Mezi hlavními pracovními pomůc-
kami jste uvedla auto, nacestujete 
se hodně? 
Bydlím v malé obci Nezvěstice na 
jih od Plzně a minimálně dvakrát 
v týdnu jezdím do kanceláře na  
náměstí Republiky 31 do Plzně. Není 
ale žádnou výjimkou, že jedu za klienty  

na Domažlicko, Klatovsko, Stříbrsko 
i Rokycansko. Cesty absolvuji autem, 
abych získala co nejvíce času pro 
klienta a samozřejmě také vyšetřila 
nějakou půlhodinu, hodinu navíc pro 
svůj soukromý život.

Čemu se ve volném čase věnujete?
Ráda jezdím na kole, jsem členkou 
Wüstenrot sport týmu, kdy se počítají 
všechny ujeté kilometry a tím přispívá-
me na postižené děti nebo na dětské 
domovy. Také ráda plavu a setkávám 
se s přáteli. K mým koníčkům patří 
čtení a háčkování a baví mě i pří-
telovo hobby – teraristika a chov 
papoušků. Nyní máme krásný přírůstek 
do chovu krajt královských – šest 
mláďat. ••

Libuše Štípková:
Oranžovou značku Wüstenrotu 
bych neměnila

K

„Klobucká kola“ 
letos poprvé 
s Wüstenrotem
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Wüstenrot
on-line

Rekonstrukce 
namísto prázdnin 

B

Plánujete i vy 
modernizaci či 

rekonstrukci 
svého bydlení?
Zavolejte nám 

zdarma na 
telefonní linku 
800 22 55 55 

a zjistěte si výši 
svých splátek.

yl pozdní večer, první 
červenec, návrat 
domů (z práce), re-
konstrukce čas…
Potichu odemykám, 

abych nevzbudil syna. Moji 
opatrnost doprovází skřípání 
a drhnutí dveří o podlahu. Za 
šera vcházím do předsíně. 
Dveře do synova pokojíčku 
jsou zavřené a dost velkou 
dírou pod nimi snadno zjistím, 
že má zhasnuto. Zapomenutá 
televize hraje potichu, stejně 
tak jako rádio v pracovně, kde 
moje lepší polovička dokon-
čuje svoji novou detektivku. 
Krátké a dramatické údery do 
klávesnice jakoby předchá-
zely zákeřnou chvilku, která 
se nebude odehrávat pouze 
v knižním ději. Sahám po 

Letní prázdniny jsou nenávratně pryč, ale nezapomenutelné zážitky zcela jiného rázu 
přetrvávají dodnes. Letos jsme se totiž rozhodli na měsíc obětovat svůj komfort, každoroční 
oddech od pracovního nasazení o rok odložit a zútulnit si vlastní hnízdo. Proč? 

vypínači, který najednou ostře a pronikavě, za 
doprovodu obávaného zvuku, zhasne všechno 
v celém bytě. S jednou botou vyzutou sahám 
do rohu, beru vždy připravené koště a už kdoví 
po kolikáté jdu zpět k výtahu nahodit pojistky. 
Dveře pokojíčku jsou již otevřené a syn běží 
ke mně se slovy „tati, tati, tati…“ Než jsem ho 
zvedl, šlápl jsem na uvolněnou dlaždici, která 
to tentokrát nevydržela a praskla. Ještě ten 
večer jsme se všichni tři dohodli na nutnosti 
rekonstrukce. Vzali jsme to tak horlivě, že jsme 
málem souhlasili, když náš dvouletý syn říkal, 
že sám vymaluje. 
Kontakty na dvě firmy a dva řemeslníky jsem 

začal vytáčet tentýž večer a do týdne jsem měl 
vše podstatné domluvené. „Kde na to vezme-
me?“ zazněla zcela logická otázka z úst mé ženy. 
Nebyl jsem překvapen, když mi na tabletu ukázala 
spořicí účet, na kterém nebyl dostatek peněz ani 
na zaplacení dlaždiček. Zato mě udivilo, že než 

aby pokračovala v zápletce ve 
své knize, významně mi podala 
vizitku s telefonním číslem  
800 22 55 55, call centra  
Wüstenrotu. Hned jsem tam 
zavolal a zjišťoval, jaké mám 
možnosti v případě refinancování 
hypotéky. Bohužel od fixace mě 
dělily ještě dva roky. Nevzdal 
jsem to a zeptal se, jak mi 
můžou pomoci s plánovanou 
rekonstrukcí. Na mojí zdánlivě 
složitou otázku jsem dostal 
jednoduchou a potěšující odpo-
věď: „Na rekonstrukci bydlení tu 
máme Půjčku ProBydlení.“ 
Během hovoru jsme s ope-

rátorem probrali celou rekon-
strukci, její záměr, výši úvěru 
a nadiktoval jsem naše základní 
údaje. Druhý den přijel kurýr, 
přivezl dokumenty, ověřil podpi-
sy a odjel vše doručit zpět do 
Wüstenrotu. Další den mě pro-
budila zpráva, že moje žádost 
o půjčku byla schválená, a tak 
jsem mohl zavolat dodavatelům, 
že se domluvené termíny ne-
mění. Měli skoro stejnou radost 
jako já a oznámili mi, že by 
mohli začít i dříve.
Trvalo to měsíc, ale vypínače 

fungují, světla svítí, zásuvky 
jsou na všech potřebných 
místech, dlaždice se nevikla-
jí, dveře neprofukují, těsní 
a neskřípou… Takto bych mohl 
pokračovat ještě dlouho. Co 
je však důležité, nyní se nám 
lépe i radostněji žije, koště je 
v kumbále a používá se jen na 
zametání. Syn právě spokojeně 
usíná. A je vymalováno. ••
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    Proměna 
fádního 
  na zajímavé 

Připravila: Vladimíra Storchová
Foto: Jaroslav Hejzlar

Jednoduše, s citem
„Vyřízli jsme stávající příčky a propojili tak 
obývací pokoj s kuchyní a chodbou,“ říká 
Radek. V široké chodbě to sluší souvislé 
skříňové stěně v bílé barvě, která splývá s vý-
malbou a netrčí do prostoru, zbylo i místo 
pro pračku. 

cihlových domech z 50. let bývají 
většinou jednoduché, nevelké byty 
s úzkou kuchyní, stísněnou koupel-
nou a WC. A překvapivě s velkými 
předsíněmi. Mladí manželé s malým 

dítětem se ve svém 2+1 rozhodli pro moderni-
zaci jednoduchými prostředky. 

Rekonstrukce
bytu

V
Úprava či rekonstrukce bytu nemusí být vždy nutně složitá a nákladná záležitost. 
Jde to i jednoduše.

Stůl z dubového 
dřeva podpírá 
zbylá část 
původní dělicí 
příčky
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Zásahem se zvětšila denní 
část bytu pro společné užívání, 
dcerce, která jako miminko 
spala v ložnici rodičů, postavili 
do tohoto prostoru druhou po-
stýlku, aby se účastnila chodu 
domácnosti. Jak poporůstala, 
přibyl malý stolek s veselou 
židlí, a také čmáranice na zdi, 
které se později proměnily 
na osobitá výtvarná díla. Ta 
nestrkají rodiče do desek, ale 
obarvují a zdobí jimi převáž-
ně bílý byt. Bílá je pro malou 

Rekonstrukce
bytu

Spočítejte si svou 
Půjčku ProBydlení na:
www.wustenrot.cz
Bez akontace a bez 
zajištění s úrokovou 
sazbou 4,5 % ročně

Koupelna s odrazem balkonu v zrcadle

Půjčka ProBydlení – rekonstrukce bytu
Pro ilustraci jsme vám zkalkulovali Půjčku 
ProBydlení ve výši 750 000 korun bez akontace 
k nové smlouvě o stavebním spoření ve dvou 
variantách s kratší a delší dobou splatnosti s úro-
kovou sazbou překlenovacího úvěru 4,5 % p. a. 
a úvěru ze stavebního spoření 2,99 % p. a.

Kratší doba splatnosti
Doba splatnosti: 10 let
Měsíční splátka: 8 122 Kč
Poplatky: 0
RPSN:  5,50 %
Celkem zaplaceno: 969 832 Kč

Nižší splátka
Doba splatnosti: 18 let
Měsíční splátka: 5 541 Kč
Poplatky: 0
RPSN:  5,78 %
Celkem zaplaceno: 1 194 199 Kč

Financování 
rekonstrukce

Průhled do chodby Podlahy jsou z dubové průmyslové mozaiky
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Ložnice rodičů 
s balkonem, 
foceno přes okno 
z koupelny

Chytrá 
řešení

Je zřejmé, že uživatelé nepře-
mýšleli o ničem ohromujícím, 
o efektu navenek, ale sledovali 
funkci obydlí a jeho pohodlné  
užívání. Využili původní příčku, 
aby podpírala stůl a hodně 
svého důvtipu věnovali kou-
pelně. To, jak vypadá, dřívější 
dispozice příliš neřešily. Dopřáli 
jí nejen víc místa, ale i luxus 
denního světla. Do koupelny se 
dostává prosklenou plochou, 
vyříznutou v horní části stěny. 
Vnitřní okno vede do ložnice. 
V koupelnovém zrcadle se přes 
něj odráží pohled na balkon 
a do okolí.

???

plochu volena programově: 
prosvětluje a odlehčuje. Koupel-
na, spojená s WC, získala kvůli 
dennímu světlu velké okno do 
ložnice, v protilehlém koupel-
novém zrcadle tak klidně vidíte 
odraz stromu za okny ložni-
ce. Všechno má svoje místo 
a všichni jsou spolu. Jistě, že 
dcera má své místo i u velkého 
stolu. Pochybuje snad o tom 
někdo? ••

Obývací pokoj s dětským uměním Bílá dominuje

Jednotná plo-
cha průmyslové 
mozaiky a bílý 
nábytek jsou jed-
noduché a přitom 
působivé. Stříd-
most podtrhují 
hladká dvířka 
nábytku bez vidi-
telného kování.
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pokoji pro děti stále panuje plno 
falešných představ. Musí být „dětský“ 
na první pohled, musí mít dětské 
vzory i barvy, pokud možno rozlišené 
podle pohlaví. Nesmysl. Má přede-

vším dobře sloužit řadu let a některé kusy, jako 
třeba bytelné police a úložné kontejnery, mohou 
sloužit od kojeneckého věku až k dospívání 
(když vydrží), jen změníte povrchovou úpravu.

Různé potřeby
Malé děti potřebují volný prostor na hraní, teen-
ageři by se nejraději stále povalovali na velké 
pohodlné posteli, obloženi vším nezbytným pro 
jejich těžký život. To všechno se dá celkem 
snadno zařídit. Když miminko odroste z první 
postýlky, není nutné shánět další dětské lůžko. 

Design, 
trendy

Nikdy nezařizujte dětský pokoj bez spoluúčasti jeho obyvatel
a nestresujte děti drahým vybavením, na které skoro nesmějí sáhnout.

O

Děti ocení 
variabilitu

Kupte pořádnou postel, měnit 
už pak budete jen matraci. 
Nezbytností je pracovní stůl, 

ideálně s naklápěcí deskou, 
jejíž nastavení lze měnit, 
a dobrá židle, která se dá 
také výškově nastavovat. Na 
té raději moc nešetřete, jde 
o páteř. Posledním nezbytným 
vybavením je místo určené 
k ukládání oblečení a dalších 
věcí. Skříň, sestava skříněk, 
rohová sestava, kdy v rohu 
vznikne vysoký a volný prostor 
na lyže i na tajný úkryt, to je 
jedno. Stejně bude obleče-
ní všude jinde, než kde má 

Při “plném 
obsazení” 
pokoje může 
také vládnout 
pořádek 
a styl

být. Proto zachovejte, možná 
i zmnožte, ty kontejnery, do 
nich se v krizi, kdy je za 
dveřmi návštěva, dá všech-
no naházet. Osvědčené jsou 
schůdky, na kterých se dá se-
dět a lze je i ověsit šatstvem, 
taburety s odklápěcím vrškem: 
vnitřní prostor lze využít 
k bleskovému „úklidu“, žádou-
cí je vše, co se dá snadno 
přemístit a také obsadit, když 
přijde víc kamarádů. A koleč-
ka! Zvyšují mobilitu.

Dvě a více dětí
Jak ratolestí přibývá, oprášíme 
pravidla pro malý byt: Využije-
me stěn směrem vzhůru, dobře 
vyřešíme kouty, provážeme 
některé plochy, nenecháme 
prázdná místa pod nábytkem 
ani pod schůdky, které vedou 
k hornímu lůžku. Obvyklé řešení 
palandami má i jiné varianty: 
vyklápěcí postel, vysouvací 

Je důležité vybrat 
dětem variabilní 
nábytek, který jim 
poslouží i ve 
chvíli, kdy už 
dětmi nebudou.

Univerzální 
vybavení+designová
židle
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Připravila: Vladimíra Storchová
Foto: archiv autorky

postel apod. Sestavy mají dobře promyšlené 
někteří výrobci, ale vycházejí zase jen z toho, že 
nevyužitý prostor je špatný prostor. 
Pokud postupujeme rozumně, je ve chvíli, kdy 

děti odrostou, v pokoji dobré pracovní místo 
i dobré spaní, na řadu přijde jen nová kvalitní 
matrace. Vyměníme svítícího slona za nápadité 
dospělé svítidlo, zneutralizujeme barvy a pokoj 
funguje dál. Jen bychom do něj už neměli vchá-
zet bez klepání. Také nebudeme, pokud možno, 
mluvit do toho, jakou podobu mu velké děti 
vtisknou. Vyplatí se to. ••

Až do dospělosti 
dětí zde mohou sloužit 
skříňky a gauč
rozkládací 
na dvoulůžko

Víceúčelové schůdky, two-six

Postele jezdí ve vodicí liště v bílé stěně

Univerzální 
vybavení+designová
židle



Ester Abigail 
Hvolková
8 let
Orlová
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Pro děti

Pojďte si hrát!Pojďte si hrát!Pojďte si hrát!

Najděte 
10 rozdílů

Milé děti,děkujeme za krásné obrázky z prázdnin, které jste nám poslaly do redakce. A jak jste trávily volný čas? Nej-častěji u rybníka nebo u moře, na výletech po hradech a zámcích, na letních táborech a na horách. Autory nej-zajímavějších obrázků odměňujeme dárky od společnosti ALBI.

Tomáš 
Klofáč
10 let
Havlíčkův 
Brod

Najděte 

horách. Autory nej-zajímavějších obrázků odměňujeme dárky od 

zajímavějších obrázků odměňujeme dárky od 

Marek 
Klapuch
11 let
Raduň Najděte Najděte 

Tereza 
Pávková
11 let
Sloupnice
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Pojďte si hrát! Soutěžte 
s námi!
Pro všechny děti vyhlašuje-
me novou výtvarnou soutěž. 
Nakreslete nám vaše nejob-
líbenější roční období a co při 
něm nejraději děláte. Autory 
nejzajímavějších obrázků od-
měníme dárky ze 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.
U Golfu 565
109 00 Praha 10

Uzávěrka soutěže je 31. 12. 2015
Pořadatelem soutěže je 
Corporate Publishing, s. r. o.
Ceny do soutěže věnovala 
společnost Albi.
www.albi.cz

www.albi.cz

ALBI – milé a vtipné dárky, zábavné 
společenské hry nebo spousta 
netradičních přání
V KOSTCE! 
DESKOVÁ HRA
Hra pro chytré hlavy
Řadu her V KOSTCE! 
rozšířila také desková 
varianta. Hra obsahu-
je 160 karet v osmi 
různých kategoriích 
(zábava, lidé a místa, 
sporty, zajímavosti, 
umění a literatura, jídlo 
a pití, příroda, historie).

TŘI MALÁ 
PRASÁTKA
Pohádkové hry
Pohádkově zpracova-
ná kostková hra pro 
děti od sedmi let, 
kde si hráči podobně 
jako prasátka staví ze 
slámy, dřeva a cihel 
domečky, které se 
snaží ubránit před 
zlomyslným vlkem.

PÁRTY ALIAS 
JUNIOR
Zábavná party hra
Interaktivní společen-
ská hra, která rozvíjí 
fantazii, vyjadřovací 
schopnosti a slovní 
zásobu dětí již od 
čtyř let. Děti popisují, 
předvádějí nebo ma-
lují věci, ale i postavy 
z pohádek a příběhů.

PANIC LAB
Postřehová hra
Úkolem hráčů je 
co nejrychleji nalézt 
měňavku, která utekla 
z laboratoře. Není to 
tak jednoduché, mě-
ňavka k útěku používá 
nejen ventilace, ale 
dokáže měnit svůj tvar, 
barvu i vzor.

Křížovka

* Obrázky zaslané do soutěže 
zpět neposíláme.

3

2

4

1

2

3

4

1

Tereza 
Pávková
11 let
Sloupnice
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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. 

On-line sjednání
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 „přihlá-
šení“ 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 ikonu „na-
hlásit pojistnou událost“, přes kterou můžete 
nahlásit škodu a objednat si prohlídku 
a pod 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, 
Vodičkova 28, tel.: 224 162 504 • Praha 2, So-
kolská 37 („M“ I. P. Pavlova), tel.: 222 941 194,  
Vyšehradská 43, tel.: 606 933 479 • Praha 3, 
Slezská 33, tel.: 602 378 849 • Praha 4, Dačic-

kého 15, tel.: 261 210 612 , 602 644 709, Jarní-
kova 1903, tel.: 603 519 859 • Praha 5, Elišky 
Peškové 7, tel.: 603 548 290, Jindřicha Plach-
ty 1219/27, tel.: 251 554 372, 775 104 473, „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 • Praha 9, 

Českomoravská 1308/1, tel.: 603 450 034, 
Dr. Marodyho 177/1, tel.: 604 822 533, 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 Jilemnické-
ho 13, tel.: 737 399 787,  326 312 406 • Jílové u Pra-

Kontaktní místa

Regionální centra:
Praha 4, PSČ 140 23, Na Hřebenech II 1718/8, tel.: 800 22 55 55 • České Budějovice, PSČ 370 01, Hroznová 46/17, tel.: 257 092 943 • Plzeň, PSČ 301 00, 
Šafaříkovy sady 2455/5 tel.: 257 092 880 • Liberec, PSČ 461 01, nám. Dr. E. Beneše 2/32, tel.: 257 092 840 • Hradec Králové, PSČ 500 02, 
náměstí Svobody 450, tel.: 257 092 902, fax: 257 092 904 • Brno, PSČ 602 00, Benešova 6c, tel.: 257 092 913 • Olomouc, PSČ 772 00, Horní nám. 1, 
tel.: 257 092 933 • Ostrava, PSČ 702 00, nám. Msgre. Šrámka 1826, tel.: 257 092 893 
Adresář regionálních, oblastních a kontaktních center a poradenských kanceláří najdete na www.wustenrot.cz, kde je průběžně aktualizován.

Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. 
Na Hřebenech II 1718/ 8, 140 23 Praha 4
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hy, Masarykovo náměstí 26, tel.: 603 335 714 • 
Kačice, Masarykova 35, tel.: 777 756 766 • Kladno, 
Ivana Olbrachta 60, tel.: 604 137 471, 601 568 407, 
Na Stráni 613, tel.: 601 568 407, 602 887 735 • Ko-
lín, Kouřimská 18, tel.: 773 603 574 • Kutná Hora, 
Husova 111/21, tel.: 606 683 791 • Mladá Boleslav, 
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, Palackého 46, tel.: 773 603 
574 • Příbram, gen. Tesaříka 162, tel.: 326 531 739, 
Milínská 113, tel.: 603 194 947 • Rakovník, Na Se-
kyře, tel.: 724 704 905 • 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 • Český Krumlov, U Poráků 512 – Horní 
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, 
Purkyňova 2961, tel.: 381 257 715 • Trhové Svi-
ny, Žižkovo 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, nám. Republiky 31, tel.: 604 445 
410, 737 382 859 • Rokycany, Palackého, tel.: 604 
445 410 • Tachov, Rokycanova 136, tel.: 605 154 538

KARLOVARSKÝ KRAJ: Karlovy Vary, Dr. Horáko-
vé 2030/12, tel.: 739 933 620, Moskevská 26, tel.: 
608 922 502

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 131/6, 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 Horní 
brány 64, tel.: 608 244 461 • Hořice, Havlíčkova 143, 
tel.: 732 174 202  • 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, Masarykovo 
nám. 68 (OD PRIOR), tel.: 602 526 184, Masarykovo 
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, Jihlavská 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

OLOMOUCKÝ KRAJ: Hranice na Mor., Masary-
kovo nám. 94, tel.: 724 359 790 • Jeseník, Škol-
ní 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 , Riegrova 
24, tel.: 604 282 347 • Prostějov, Kravařova 187/8, 
tel.: 724 133 380, Svatoplukova 21, tel.: 582 345 983 
• Přerov, Dr. Skaláka 1, tel.: 775 342 591, Komen-
ského 23,  tel.: 606 759 211, Komenského 15, tel.: 
739 018 544 • Šternberk, Partyzánská 1, tel.: 732 
302 477 • Šumperk, Lidická 48/987, tel.: 777 827 

698 • Uničov, Šumperská 937, tel.: 725 246 578, 
777 827 698 • Zábřeh, Valova 2, tel.: 603 434 935

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

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ: Bruntál, Jesenická 
1757/5, tel.: 724 022 486, 722 239 065 • Český Tě-
šín, Smetanova 1912/5, tel.: 775 995 233 • 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, Masarykovo 
nám. 18, tel.: 608 827 000 • Opava, Oblouková 19, 
tel.: 553 616 577 • Ostrava-Hrabůvka, Dr. Martín-
ka 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 náměs-
tí 2, tel.: 737 643 406 • Ostrava-Poruba, Sokolov-
ská 1332, tel.: 774 370 806, tř. 17. listopadu 645, tel.: 
596 913 130 • Ostrava-Zábřeh, DMH Výškovická 122, 
tel.: 596 744 222, 604 835 892 • Třinec, Jablunkovská 
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, Vrchlického 656, 
tel.: 603 977 810 • Rožnov pod Radhoštěm, ná-
městí 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 • Uher-
ský Brod, Masarykovo nám. 72, tel.: 604 608 832, 
Široká 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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Tito výherci z časopisu Wüstenrot přijde vhod léto 2015 získávají audioknihu Není přání jako přání: Drahomíra 
Lukášová, Olomouc, Eva Moravcová, Pardubice, Kristýna Vladiková, Boskovice, Adam Votruba, Liberec, Blanka 
Sladčíková, Praha 4.
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Ve hře je pět termohrnků TESCOMA CONSTANT MOCCA 0,4 l.
Dvouplášťový termohrnek z prvotřídní nerezavějící ocele s dobře těsnicím sklápěcím uzávěrem a odnímatelnou 
rukojetí. Nápoje uchová horké i studené.

Tajenku zašlete prostřednictvím SMS ve tvaru KRImezeraWmezeraZNENITAJENKY (bez hacku a carek) 
na telefonní číslo 900 11 03.
Autor každé sté zaslané správné odpovědi získává termohrnek TESCOMA CONSTANT MOCCA 0,4 l. Platí do 
vyčerpání zásob. Pozor, máme pro vás připraveno pouze pět termohrnků, takže si pospěšte. Rychlejší vyhrává.
Tajenku posílejte do 30. 11. 2015.
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