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Vážení čtenáři,  

jaro je tady, péče o naše klienty však nekvete pouze na jaře. 
Zájem a klientský servis v podání astoráků kvete v každém počasí, v každém ročním období 
a mohu říci i o svátcích. Tolik kvítí na jedné louce jen tak nenajdete. Zvláště když jde o kvítka, která 
na dálku voní ochotou a zájmem. O takovou vonnou nádheru je radost pečovat. Je pro mne ctí se 
se svými astoráckými zahradníky o vás, naše milé klienty, co nejlépe starat.

Společně podle jednoho z našich principů („solidarity“) se snažíme překonat nejedno 
úskalí nové legislativy a byrokracie, která nás v naší činnosti do značné míry omezuje.

V současné době jsme plynule vstoupili do roku, který určitě z pohledu historie bude rokem 
začátku důchodové reformy. O této reformě se dnes a denně píše ve všech sdělovacích 
prostředcích, zabývá se jí rozhlas i televize. A my o ní s našimi klienty rovněž diskutujeme. Stávající 
podoba vycházející ze třech pilířů je myslím pro řadu lidí nepřehledná. Jsem rád, že mohu říci, že se 
většina astoráků j iž s touto problematikou vyrovnala a zcela se orientuje 
v jednotlivých pilířích, včetně možných výhodných kombinací. Již víme, že i druhý pilíř je výhodný 
pro některé klienty, víme také, že třetí pilíř v kombinaci, kterou nabízí ASTORIE, je velmi zajímavý, a 
dokonce víme, že první pilíř bude přibývajícím časem a přibývajícím počtem seniorů nedostatečný 
z pohledu zabezpečení základních životních potřeb. Sečteno a podtrženo, pokud si chceme 
zachovat stávající životní úroveň i na stará kolena, musíme hledat řešení již 
v produktivním věku. A pokud máme již produktivní věk, jak se říká, „za sebou“, i v této situaci je 
lepší něco podniknout, nežli pasivně čekat na to, co přijde. Nepřijde nic samo od sebe a my 
budeme odkázáni na to, co nám stát ze solidárního systému prvního pilíře přidělí v rámci možností, 
které bude mít. Nic více, nic méně.   

Snad si dovolím ještě jednu úvahu. Poslední dobou se v oblasti potravin začalo více doceňovat 
zboží vyrobené u nás v České republice. 
Lidé se o ně zajímají a upřednostňují kvalitu českých výrobků, mohl bych jmenovat řadu příkladů, 
kdy klienti již nereagují pouze na nízkou cenu, ale zajímá je především kvalita. Pro mne je to 
radostné zjištění. Zvyšuje se zájem o kvalitu, českou produkci a cena již není v řadě případů tím 
hlavním kritériem. Kvalitu nelze vyprodukovat za nízkou, možná lépe řečeno nejnižší, cenu. 
V našem oboru finančního poradenství začíná být trend, že se firmy zprostředkující finanční 
produkty kapitálově posilují. Většinou jde o kapitál ze zahraničí a nemá jednoznačnou a 
přehlednou strukturu. Není již mnoho firem v našem oboru, které hrdě mohou říci: „Jsme českou 
firmou.” Těším se na okamžik, až se jako v potravinářství začnou spotřebitelé a klienti zajímat o to, 
kdo jim spravuje jejich finance, zda je to česká firma, nebo firma sídlící na druhém konci Evropy, a 
to prosím v tom lepším případě. Věřím, že klienti začnou oceňovat úroveň klientského servisu. 
Úroveň klientského servisu, kterou dodnes nikdo z odborných kruhů nedefinoval. My v ASTORII 
jsme se o to pokusili, naše každodenní realizace klientského servisu nemá obdobu, je komplexní a 
vstřícná vůči všem klientům. My víme, jak na to. A rádi vás o tom přesvědčíme. 
     

Pečlivě vybírejte toho, kdo získá vaši důvěru, a nás prosím mezi ty, ze kterých budete 
vybírat, také zahrňte. Když padne volba na nás,  nebudete litovat.

Jaroslav Havlík
 předseda představenstva a generální ředitel 

Jaro je tady aneb Péče o klienty nekvete pouze 
na jaře. Tak co mám k tomuto tématu vlastně říct.
To, že jaro je tady, cítíme na každém kroku, 
vnímáme každý teplý paprsek slunce, 
nasloucháme zpěvu prvních jarních ptáků, 
prodlužuje se den a naše nálada je tím vším 
ovlivněna. Avšak naše péče o klienta nepodléhá 
ročním obdobím a jejich proměnám. Ba naopak! 
Je stálá, profesionální a kvalitní. A jak je již 
zmíněno v titulu tohoto časopisu – nekvete 
pouze na jaře.  Přesvědčte se o  tom 
na následujících stránkách.
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EDITORIAL

ÚVODNÍ SLOVO 

SLOVO OBCHODNÍ ŘEDITELKY
Vážení klienti,
důchodová reforma se velmi pomalu rozjíždí. 
Většina z nás je velmi skeptická hlavně ke 2. pilíři. 
Pro získání dalších informací jsme pro vás opět 
připravili informace, které se týkají penzijní 
reformy a kompletně zajištění na stáří. Možná 
vám tím pomůžeme k zodpovězení otázky, zda si 
sjednat, či nesjednat 2. pilíř. K tomu nabízíme 
pro porovnání i jinou alternativu, jak řešit 
zajištění na stáří, a to produkt FLEXIPENZE 
od Pojišťovny České spořitelny. Věřím, že vás toto 
číslo časopisu znovu zaujme. V případě dotazů se 
obraťte na naše, dovolím si tvrdit, profesionální 
poradce.

Radka Dlasková
ekonomická ředitelka

JARO je tady 

aneb Péče 
o naše klienty 
nekvete pouze 
na jaře



Při investičním životním pojištění je zaplacené pojistné po odečtení nákladů 

na krytí pojištěných rizik a poplatků, které jsou však proti pojistkám 

kapitálového typu dobře přehledné, použito k nákupu podílových jednotek, 

jež pojišťovna vloží na Váš individuální účet.

Pojišťovny nabízejí výběr z několika fondů různého typu a zaměření nebo 

volbu některé z nastavených strategií. Ty jsou namixovány z více fondů a 

obvykle bývají tři: konzervativní, vyvážená a dynamická, podle zvolené míry 

rizika, ale i očekávaného výnosu. Fondy a investiční programy lze 

kombinovat a finanční prostředky mezi nimi rozkládat. Toto rozložení 

(alokační poměr) můžete kdykoliv měnit, právě tak jako přesouvat podílové 

jednotky mezi jednotlivými fondy.

Základní rozdíl mezi kapitálovým a investičním životním pojištěním tedy tkví 

v nakládání s vloženými prostředky a ve způsobu jejich zhodnocování. 

U kapitálového životního pojištění nemůžete nijak ovlivnit zacházení 

s penězi ve spořicí složce, ale máte garantovánu částku při dožití - plus 

případné podíly na zisku, podle hospodaření pojišťovny. V případě 

investičního pojištění 

VÝBĚR INVESTIČNÍ STRATEGIE
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může o způsobu umístění finančních prostředků (a tím i o rizikovosti a 

výnosnosti svých investic) rozhodovat každý sám. Zhodnocení není 

garantováno a je závislé na zvolené investiční strategii, dá se však 

předpokládat, že bude vyšší než u kapitálového pojištění.

Některé pojišťovny navíc přicházejí s fondy garantovanými, které zaručují 

růst podílových jednotek o 2 % ročně, což odpovídá maximální technické 

úrokové míře garantované v případě kapitálových pojištění.

V nabídce pojišťoven se objevují také modifikace investičního pojištění 

určené pro děti a dále také možnost zvolit si plnění nejen jednorázové, ale i 

formou důchodu. Investiční pojištění tak dnes dokáže prakticky nahradit 

všechny ostatní typy životních pojistek. V porovnání s nimi je variabilnější a 

finanční prostředky lze ze spořicí složky čerpat i v průběhu pojištění.

V uvedené tabulce najdete porovnání různých typů životního pojištění.          

                                                                                          

VÝPLATA FORMOU DŮCHODU

Zdroj: www.dumabyt.cz

POJIŠTĚNÍ KROK ZA KROKEM IX. (pojištění jako investice)

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI HLAVNÍCH DRUHŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ
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Výhodou spoření prostřednictvím FLEXIPENZE je maximální svoboda. FLEXIPENZE Vás nesvazuje. Nediktuje Vám, kolik budete spořit a odkdy smíte 
čerpat své naspořené prostředky, ani Vám nezakazuje mimořádně vkládat další peníze. Můžete smlouvu kdykoliv ukončit nebo přerušit její placení. 
Navíc můžete každý rok na daních ušetřit až 1 800 Kč.

FLEXI životní pojištění se Vám přizpůsobí v každé životní etapě. Víte, že se s ním a jeho programem FLEXIPENZE dá také spořit na stáří? A že je skvělou 
alternativou či doplňkem pro druhý nebo třetí pilíř důchodového systému České republiky?

FLEXIPENZE –  zajímavá alternativa spoření na stáří

5

Způsob výplaty naspořených peněz si volíte sami na konci spoření – pojišťovna Vás kontaktuje s dotazem, jak si přejete naspořené peníze vyplatit. 
Vybírat můžete mezi jednorázovou výplatou, doživotní či dočasnou penzí (na dobu 5–20 let).

Spočítejte si na webu způsoby spoření na stáří a porovnejte jednotlivé varianty.  Sami se přesvědčíte, že je FLEXIPENZE 

zajímavou alternativou k II. a III. pilíři, popř. jejich zajímavým doplňkem.

www.flexipenze.cz 

V České republice vznikly od ledna 2013 tři pilíře: 
– Z I. pilíře stát vyplácí starobní důchody, do systému povinně odvádíte 28 % ze své hrubé mzdy. 

– Do II. pilíře si můžete dobrovolně posílat část své výplaty (2 % z hrubé mzdy) a 3 % vyvést z prvního pilíře. Ale nikdy

 z něj nemůžete vystoupit a nezaručí Vám, že dostanete tolik, kolik jste tam vložili. K penězům se nedostanete dříve 

než v důchodovém věku. 

– Pod III. pilířem se skrývá doplňkové penzijní spoření (dříve nazvané penzijní připojištění se státním příspěvkem). 

Smlouvy uzavřené před rokem 2013 ještě garantovaly zhodnocení, ty nové Vám již nezaručí ani návratnost vkladu. 

Obě varianty ale nabízí zajímavý příspěvek od státu k Vašim vkladům.

FLEXIPENZE 
Vás nesvazuje 

PRODUKTOVÉ NOVINKY

Paní Nadě je 45 let, každý měsíc bere 16 600 Kč čistého 

(to je 21 000 Kč hrubého). Do důchodu půjde v 65 letech. 

Na jaké peníze se může těšit?

– Pokud si nebude sama spořit, dostane každý měsíc důchod 

11 237 Kč. 

– Když se rozhodne také pro vstup do II. pilíře, bude měsíčně 

dostávat 11 492 Kč. 

– Pokud místo II. pilíře zvolí spoření do FLEXIPENZE (uloží si 

tam stejnou částku, jakou by dala do druhého pilíře), 

dostane každý měsíc 11 586 Kč.

Každá stovka navíc se jí bude hodit, a tak se rozhodne 

pro FLEXIPENZI.
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V Libereckém kraji máme kanceláře ve více městech. K nejvýznamnějším určitě patří kancelář  v České Lípě. Regionální ředitel Mgr. Vratislav Česenek tu se svým týmem 
pracuje již od roku 1995. Jedná se o profesionály, kteří se zabývají finančním poradenstvím a mají velké zkušenosti na finančním trhu. 
Přijďte se přesvědčit - ASTORIE a.s., Hrnčířská 2985, Česká Lípa - 2. patro.

V Brně v ulici Kounicova 271 sídlí regionální ředitel Ing. Zbyněk Herzán se svým týmem, který je posílen i o likvidaci životního pojištění. Pokud naši kancelář navštívíte, 
vyřešíme zde veškeré Vaše požadavky, od pojištění a dalších finančních produktů přes veškeré změny na smlouvách až po odevzdání hlášenky pojistné události 
na životní pojištění. 

Česká Lípa

Přijďte se do obou kanceláří přesvědčit o naší kvalitě
Hana Jacolová, obchodní ředitelka

Brno

Kam se podívat na Brněnsku?  Babí lom (Drahanská vrchovina)

Babí lom (562 m n. m.) je vrch v geomorfologickém podcelku Adamovská vrchovina Drahanské vrchoviny, zhruba 13 km severně od centra Brna. Vrcholovou část 
představuje hřeben slepencových skalek spodnodevonského stáří, výrazně protáhlý ve směru sever-jih. Tento hřeben je na rozloze 23,1 ha chráněn coby přírodní rezervace 
Babí lom. Na jeho jižním vrcholu stojí stejnojmenná rozhledna.
                                                                                                                                                                                                                                                     Zdroj: http://cs.wikipedia.org

Jarní výlety!



Kam se podívat na Českolipsku... Peklo (národní přírodní památka)

Národní přírodní památkou je území skalních stěn a potoční nivy v údolí Robečského potoka v délce 4 km pod bývalým mlýnem osady Karba.
Má plochu 59 ha a nadmořskou výšku 247 - 303 m. Počátkem 20. století upravil tehdejší majitel panství hrabě Vincenc Karel Kounic okolí zahrádeckého zámku v romantický 
krajinný celek, k němuž patřilo i Peklo. Robečský potok byl po celé délce toku v chráněném území splavněn a plavba na lodičkách patřila k oblíbeným zábavám šlechty.

Za třicetileté, prusko-rakouské i druhé světové války sloužilo Peklo jako úkryt pro obyvatele okolních vsí před vojenskými oddíly. Roku 1881 ohrozila Peklo stavba železnice, 

která tudy měla procházet. Na nátlak vlastivědného spolku Excursions-Club, veřejnosti a majitele pozemků hraběte Kinského byl projekt přepracován a roku 1898 překlenul 

údolí viadukt nad osadou Karba. Trať byla otevřena 29. 12. 1898. Ocelový železniční most s klenutými oblouky (dlouhý 209 a vysoký 24 m) byl navržen k ochraně jako 

technická památka.

Dnes vede Pekelským údolím 4 km dlouhá naučná stezka, určená pouze pro pěší turisty. Návštěvníci mají možnost se seznámit s přírodními silami modelujícími okolní 

pískovcové stěny a údolní nivou s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin.

Poslední zastavení se nachází právě v osadě Karba, ležící na jižním konci údolí Robečského potoka. V lese v okolí jsou zbytky hradu Frýdlant, založeného Ronovci 

ve 13. století. Pro svoji romantickou polohu se Karba stala již začátkem 19. století oblíbeným cílem výletů. Zajímavostí v Karbě rovněž je, že mnohé chalupy zde stojí 

v těsném dotyku pískovcových skal, částečně do nich vrůstají nebo je využívají jako sklepy.

                                                                                                                                                                                                                                         Zdroj: http://www.ceskolipsko.info

I do Pekla 
přichází jaro
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Těžko budete hledat v naší zemi druhou takovou firmu, která dělá tolik pro kvalitu 
a komplexnost klientského servisu, tolik pro své klienty. Naše představa, a hlavně 
dennodenní výkon klientského servisu nemá konkurenci, a proto si dovolím 
tvrdit, že jste zvolili správně, když jste se rozhodli využít služeb ASTORIE a.s. Vím, 
že staré pořekadlo praví, že „samochvála smrdí“, ale v našem případě to tak není.  

Naše představa o kvalitě je rovněž každodenně realizována, naše kvalita je 
oceněna certifikátem ISO 90001 – oceněn je systém řízení, který jsme již několik 
let dokázali obhájit. Stejně tak certifikát ISO 27001 – systém ochrany osobních 
údajů  jsme dokázali obhájit již druhým rokem. Jsme držiteli akreditace od MF ČR 
ve věci udělování osvědčení odborné způsobilosti v pojišťovnictví a 
samostatných likvidací a nyní usilujeme o akreditaci na vzdělávání v oblasti 
penzijního připojištění. Na základě těchto faktů nemůže nikdo pochybovat 
o výjimečné kvalitě ASTORIE a.s. Zkrátka to nejsou pouze slova.

Finanční poradenství je zajímavý obor. V podání naší ASTORIE a.s. jde především 
o nadstandardní péči o klienty. Pro nás je vždy velkou odměnou ocenění naší 
práce našimi klienty. Nikdy nezapomenu na slova pana Tomoszka, který je 
jedním z našich klientů a díky profesnímu, a především odpovědnému přístupu 
naší kolegyně byl kvalitně pojištěn. Po nedlouhém čase pádem ze střechy utrpěl 
vážný úraz páteře, právě pro takový okamžik byl pojištěn, a proto také následně 
odškodněn. Dnes dle jeho slov má sice handicap – musí se vyrovnat s tím, že je 
na invalidním vozíku, ale nemá existenční starosti jako většina těch, kteří tuto 
záležitost podcenili. 

Život není jednoduchý a z těchto příběhů našich klientů by si měli ostatní vzít 
příklad a myslet, jak se říká, na zadní kolečka. Staré české přísloví říká: „Pozdě 
bycha honit.“ Pro nás v ASTORII pojem klientský servis bereme opravdu vážně. 
Čtyři roky je pro nás samozřejmostí, že se vracíme k „našim“ dětem, které měly 
úraz či prodělaly vážnou nemoc a malým dárkem se jim snažíme jejich utrpení 
trošinku zmírnit. Je pro mne velkou ctí číst dopisy dětí, které za tuto pozornost 
poděkovaly. Je pro mne velkým povzbuzením vidět radost těchto dětí a jsem rád, 
že se o něj můžeme téměř v každém čísle našeho Astorníku s vámi podělit 
alespoň obrázky z neopakovatelných okamžiků předání těchto dárečků. Myslím 
si, že nejde až tak o ty dárečky, i když samozřejmě víme, že dětem dělají radost. 
Tímto způsobem rovněž kontrolujeme kvalitu řešení pojistných událostí a míru 
spokojenosti s našimi službami u rodičů. Kdo z našich konkurentů se vrací ke svým 
klientům, v našem případě dětem, a kontroluje kvalitu následného servisu... 
Většina konkurence odkáže klienty na pojišťovnu a ani nepomůže s pojistnou 
událostí. My máme i vlastní likvidaci. 

Komplexnost námi nabízených služeb je rovněž na té nejvyšší úrovni. Našim 
klientům se snažíme usnadnit „byrokratickou“ zátěž a běhání od jedné instituce 
ke druhé. V našich kancelářích klient může využít různé služby, od poskytnutí 
úvěru na bydlení, pojištění nemovitosti včetně vinkulace pojistné smlouvy a dále 
dle přání klienta vyřešíme i životní a úrazové pojištění, pojištění vozidla, 
pro živnostníky máme také řadu pojistných produktů, umíme vyřešit i ty 
nejnáročnější požadavky velkých klientů.  Samozřejmě nabízíme také program, 
který pamatuje na období klidného stáří, refinancování stávajících hypoték a 
spotřebitelských úvěrů, stavební spoření a jako třešinku na pomyslném dortu 
našich služeb umíme vyřešit i potřebu klientů v rámci realitní činnosti.  

Jaroslav Havlík
předseda představenstva

KLIENTSKÝ SERVIS A KVALITA 

V PODÁNÍ ASTORIE A.S.

VYHLÁŠENÍ PRODEJCŮ 
ROKU 2012

Vyhlášení prodejců roku 2012 pořádala 

Stavební spořitelna České spořitelny. 

Akce byla koncipována do 30. let 

minulého století. Kdo měl zájem, byl 

pro něj připraven kostým, postaraly se 

o něj kosmetičky. Za naši společnost se 

společně se mnou zúčastnili ti nejlepší 

v prodeji stavebního spoření a úvěrů 

ze stavebního spoření: Ing. Miroslava 

Hyská, Ilona Hrdličková, Dagmar 

Kačenková, Jan Pudil a Vladimír Vlasák. 

Pozván by l  také  pan Nedoma 

z Prostějova, ten si ale bohužel o týden 

dříve způsobil úraz a nemohl se 

zúčastnit. Myslím, že všichni výše 

jmenovaní si akci užili a budou na ni 

ještě dlouho vzpomínat.

                                           Hana Jacolová
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II. pilíř – důchodové spoření

Státní systém 
(I. pilíř)

Povinné odvody 
25 % ze mzdy

Důchodové spoření 
(II. pilíř)

Spoření 5 % ze mzdy na vlastní důchodový účet,
3 % jsou převedena z I. pilíře

a doplněna 2 % z vlastních zdrojů

Důchodové spoření ve II. pilíři je jediným produktem, který umožňuje využít významnou část povinného sociálního 
pojištění, které jinak odvádíte státu, ke spoření na svůj vlastní účet. Příspěvek se skládá ze dvou částí: 3 % tvoří část 
pojistného na důchodové pojištění, které sice ze zákona musí platit každý, ale namísto do státního systému se tato 
suma připisuje účastníkům důchodového spoření na vlastní účet, a 2 % si klient platí přímo ze své mzdy.

Argumentace k II. pilíři – důchodové spoření
Do II. pilíře se odvádí:
3 % z vyměřovacího základu – o která si klient sníží platbu sociálního pojištění v I. pilíři
2 % z vyměřovacího základu – vlastní příspěvky klienta, odváděné zaměstnavatelem

Výhody II. pilíře

- možnost převést 3 % z povinného důchodového pojištění na svůj vlastní důchodový účet, sami si přidáte 2 % ze svého hrubého příjmu
- investice podle různých Vámi zvolených strategií, čímž dosáhnete optimálního poměru mezi výnosy a investiční jistotou. Lze měnit jak strategii spoření, tak 

penzijní společnosti
- na úspory nelze uplatnit exekuci
- peníze ve II. pilíři jsou součástí dědictví, na rozdíl od státního důchodu
- bez Vašeho vědomí nelze prostředky čerpat
- na mateřské či rodičovské dovolené, případně při ztrátě zaměstnání je placení příspěvků automaticky pozastaveno

Smlouvu o důchodovém spoření může uzavřít každý, komu je alespoň 18 let. Smlouvu je však třeba uzavřít nejpozději do konce kalendářního roku, v němž zájemce 
dosáhne věku 35 let.

Měníte-li penzijní společnost, převádí se Vám veškeré naspořené finanční prostředky.

Smlouva o důchodovém spoření se uzavírá na dobu neurčitou. Účast v důchodovém spoření je dobrovolná, jakmile se pro ni však jednou rozhodnete, nelze ji ukončit.

Nemusíte se bát krachu penzijní společnosti: majetek klientů je oddělen od majetku společnosti.

Ochrana proti investičnímu riziku: zákonem daný systém ochrany pomocí automatického převádění úspor do konzervativního fondu ke konci spoření.

Stav důchodového systému v ČR:

- zadluženost důchodového účtu v ČR se pohybuje kolem 40 mld. Kč
- rychle se zhoršuje poměr mezi pracujícími a důchodci
- očekává se pokles státního důchodu



Příspěvek účastníka    100 Kč     200 Kč     300 Kč     400 Kč     500 Kč     600 Kč     700 Kč     800 Kč     900 Kč     1000 Kč

Státní příspěvek              0 Kč          0 Kč        90 Kč     110 Kč     130 Kč     150 Kč     170 Kč     190 Kč     210 Kč       230 Kč
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III. pilíř – doplňkové penzijní spoření
Využívejte podporu od státu

Doplňkové penzijní spoření ve III. pilíři je výhodnou formou pravidelného a dlouhodobého spoření s významnou podporou státu v podobě státního příspěvku a 
daňových úlev.

Argumentace k III. pilíři – doplňkové penzijní spoření

Klient ve III. pilíři spoří pomocí: 
svých příspěvků + příspěvků státu + případně i příspěvků od zaměstnavatele, které se zhodnocují

Doplňkové penzijní spoření může uzavřít každý, kdo je starší 18 let
Podmínkou pro získání státního příspěvku je:

- trvalý pobyt na území ČR 
- nebo bydliště na území EU (včetně ČR) a současně

o účast na důchodovém nebo zdravotním pojištění v ČR nebo 
o příjem důchodu z důchodového pojištění

III. pilíř klientovi přinese:

- možnost čerpat naspořené prostředky jednorázově
- možnost čerpat naspořené prostředky formou předdůchodu
- možnost kdykoliv smlouvu předčasně ukončit (odbytné)
- státní příspěvky a možnost využít daňovou úlevu
- více finančních zdrojů pro důchod (I., II., III. pilíř)
- možnost určit oprávněnou osobu, která získá prostředky v případě úmrtí účastníka (v případě neuvedení jsou vždy předmětem dědictví)
- zhodnocování uložených prostředků dle zvolené strategie spoření
- možnost měnit jak strategii spoření, tak i penzijní společnost
- bezpečné uložení prostředků pod dohledem ČNB, depozitáře a Ministerstva financí ČR

Klient se nemusí bát krachu penzijní společnosti: majetek klientů je oddělen od majetku společnosti.

Výhody III. pilíře

- státní příspěvek až 2760 Kč ročně
- snížení daňového základu, díky kterému můžete ušetřit až 1 800 Kč ročně na dani z příjmů
- možný příspěvek od zaměstnavatele či jiné osoby
- sami si zvolíte výši svého měsíčního příspěvku
- možnost vybrat si celý obnos i najednou, nebo předčasně ukončit smlouvu

Státní příspěvek je stejný pro všechny účastníky III. pilíře bez ohledu na penzijní plán.

Vaše měsíční penze III. pilíře, kterou lze čerpat 2 až 5 let před důchodovým věkem, může mít formu předdůchodu a umožnit Vám odejít do předčasného důchodu 
bez finančních dopadů na výši důchodu od státu.

Myslete na podzim 
Vašeho života i na jaře,
a hlavně včas

Státní příspěvek
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Fandíme akrobatickému rokenrolu
Roman Laufka a Veronika Kordíková přivezli se Světového poháru konaného 
17. 11. 2012 v Zielonej Gőrze historicky první medaili. 

Vybojovali v konkurenci 85 nejlepších párů světa krásné 3. místo.

Blahopřejeme!Podzimní cena DDM Karlovy Vary
Roman s Verčou se umístili na 3. místě. 

Inzerce



Popis: Prodej bytu 2+1 se zděným jádrem, 2. NP,
BD je po kompletní revitalizaci, vč. stoupaček,
veškerá obč. vybavenost, spojení Brno i Blansko.

15455 Adamov, Blansko

Cena: 990.000,-Kč, cena včetně provize RK
Kontakt: 776 003 698, pí. Bychlerová

Popis: Prodej bytu 1+1, standardní, udržovaný, 4. NP,
BD je po kompletní revitalizaci, vč. stoupaček,
veškerá obč. vybavenost, spojení Brno i Blansko. 

15456 Adamov, Blansko

Cena: 600.000,-Kč, cena k jednání
Kontakt: 776 003 698, pí. Bychlerová

 
Popis: Pro naše klienty hledáme v Adamově a okolí
RD a byty všech velikostních kategorií, v dobrém 
stavu. 
Za nabídky děkujeme.

15457 Adamov a okolí, Blansko 

Cena: do 4.000.000,-Kč, cena odpovídající stavu
Kontakt: 776 003 698, pí. Bychlerová

Kraj JIHOMORAVSKÝ 

Pobočka: Brno, Kounicova 271/13

2
Popis: Prostorný a moderní byt 3+1, 2. NP, 71 m , OV.
Klidné a příjemné prostředí. Zrekonstruovaný, 
zděný, 2 sklepy. Nízké výdaje na vytápění.

14152 Oslavany, Brno-venkov

Cena: 1.495.000 Kč, info u makléře
Kontakt: 777 200 557, p. Bednařík

2
Popis: Chata s pozemkem 758 m , v naprosto klidné
lokalitě na mýtině u lesa. Příjezd nezpevněný.
Vedlejší objekt + sklep. Zast. autobusu 1,5 km.

14158 Stonařov, Jihlava

Cena: 350.000 Kč, info v RK
Kontakt: 777 200 557, p. Bednařík

2
Popis: Zděný byt 2+1 v OV, 3. NP, výměra 52 m , sklep,
balkón. Okna plastová. Nová kuchyňská linka.
Vlastní plynový kotel. Ihned volný a funkční.

14155 Velká Bíteš, Žďár nad Sázavou

Cena: od 4 200 Kč, splátka úvěru
Kontakt: 777 200 557, p. Bednařík

POPTÁVKA

Kraj VYSOČINA 

Pobočka: Brno, Kounicova 271/13

Popis: Velký a prostorný RD 4+2 v dobrém stavu, 2. NP.
Vjezd, stodola, garáž, dílna, sklep, zahrada,

2
posezení. Pozemek 2.229 m . Doporučujeme.

14113 Blízkov, Žďár nad Sázavou

Cena: v RK, info u makléře
Kontakt: 777 200 557, p. Bednařík

2Popis: Standardní byt 4+1, 2. NP, výměra 89 m . Stav
dobrý, panel, balkón, sklep. Klidná lokalita.
Možnost přestavby na dva menší byty 2+kk.

14132 Brtnice, Jihlava

Cena: dohodou, info v RK
Kontakt: 777 200 557, p. Bednařík

Popis: RD 3+1 v centru, vhodný k bydlení i podnikání.
Velký půdní prostor, dvůr, dvorní křídlo, stodola

2
s vjezdem. Pozemek 435 m . Veškeré IS.

14154 Velká Bíteš, Žďár nad Sázavou

Cena: 2.495.000 Kč, bez poplatků
Kontakt: 777 200 557, p. Bednařík

12

Popis: Penzion, zavedená klientela, ubytování pro 36
osob, společenská místnost, 10 pokojů, 2x vinný
sklep. Vlastní parkování.  Klidný okraj obce.

15801 Mikulov na Moravě, Břeclav

Cena: 19.000.000,-Kč, k jednání
Kontakt: 605 996 460, p. Hlavačka

Kraj JIHOMORAVSKÝ 

Pobočka: Mikulov na Moravě, Svobody 9

Popis: Byt 2+1 v OV + garáž, balkón, plastová okna,
nový el. rozvod, dubové parkety, kuchyňská
linka. Pěkný výhled na zámek. Ihned volný.

15805 Mikulov na Moravě, Břeclav

Cena: 1.326.000,-Kč, k jednání
Kontakt: 605 996 460, p. Hlavačka

2Popis: Stavební pozemek 1.371 m . Nádherné místo
na okraji města, u lesa, s výhledem do krajiny.
Obdélník. tvar, terén svažitý. V ceně je projekt!

14157 Náměšť nad Oslavou, Třebíč

2
Cena: 328 Kč/m , výtečná cena!
Kontakt: 777 200 557, p. Bednařík
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Vše o nás a našich produktech najdete na:

www.astorieas.cz

Popis: RD 2+1 u Českého ráje v klidné části obce. 
Garáž, oplocená zahrada, kolna, sklep, studna.
Pěkná lokalita k trvalému i rekreačnímu bydlení.

15701 Klášter Hradiště nad Jizerou,
Mladá Boleslav

Cena: 1.590.000,-Kč, k jednání
Kontakt: 604 298 755, p. Šolc

Kraj STŘEDOČESKÝ 

Pobočka: Jiříkov, Petrova 762, okr. Děčín

Srdečně zdravím všechny naše čtenáře a klienty.

Letošní rok 2013 odstartoval v realitní praxi řadou legislativních změn, kterým 
se nikdo z nás a našich klientů nevyhne. Protože v naší společnosti Astorie a.s. 
nám jde především o spokojeného klienta, o kterého se řádně a naprosto 
kvalifikovaně staráme, dovoluji si vás se změnami stručně seznámit. Zákonné 
změny s platností od 01. 01. 2013:

- daň z prodeje/převodu nemovitosti, kterou zatím má povinnost hradit strana 
prodávající/převodce se zvyšuje o jeden procentní bod na celkem 4 % z výše 
ceny (kupní neboli sjednané versus oceněné - stanovené znalcem neboli 
zjištěné) neopomínejme, že prozatím platí pravidlo, že pokud 
prodávající/převodce daňové přiznání nepodá a vyměřenou daň neuhradí, je 
povinnou stranou (ručitelem) kupující/nabyvatel, příklad: z 1 mil. činí tato daň 
40.000 Kč,

- daň z nemovitosti, kterou zaplatí každý majitel 1x ročně a jejíž koeficienty a 
sazby za poslední roky postupně rostou, již podáváme u místně příslušného 
finančního úřadu podle místa trvalého bydliště (dříve podle umístění 
nemovitosti), prodávající/převodce provede poslední úhradu v kalendářním 
roce, kdy převod nabyl právní moci a provede aktualizaci daňového přiznání, 
případně odhlášení, kupující/nabyvatel musí podat daňové přiznání do konce 
ledna roku následujícího a od tohoto roku ji hradí již on,

- daň z přidané hodnoty (tzv. DPH) se zvyšuje o jedno procento na konečných 
21 %,

- velmi diskutovaným tématem je průkaz energetické náročnosti budov. Jde 
o vypočtené množství energie nutné pro pokrytí běžné potřeby energie 
spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu 
vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení. Mohou jej vypracovat jen 
energetičtí experti akreditovaní ministerstvem průmyslu a obchodu, jejichž 
seznam je veřejně dostupný,  platnost průkazu je 10 let nebo do provedení další 
větší rekonstrukce. Povinni si jej nechat vyhotovit jsou vlastníci budov a 
bytových jednotek, kteří musí zajistit jejich předání straně kupující či nájemci 
nejpozději při podpisu kupní či nájemní smlouvy a, což je daleko důležitější, již 
při samotné propagaci zakázky v inzerci musí zajistit zveřejnění údajů z tohoto 
průkazu. Toto nařízení se týká prodeje a pronájmu celé budovy (RD, bytový 
dům, administrativní a jiné nem.). U bytových jednotek v osobním vlastnictví 
zatím platí tato povinnost jen při jejich prodeji.

S celou řadou podrobností, výjimek a jejich výkladem vás rádi seznámí naši 
vyškolení realitní makléři, kteří jsou profesionály ve svém oboru. Šetříme váš 
drahocenný čas a vaši peněženku, neboť neznalost neomlouvá. Svěřte se 
do našich rukou a nebudete litovat!

Všem vám přeji příjemné a prosluněné jarní dny.

S úctou Stanislav Bednařík
realitní manažer

VYHLAŠUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICE:

ASISTENTKA

REALITNÍ 

MAKLÉŘ POJIŠŤOVACÍ 
PORADCE

PORADCE

ÚVĚROVÝ

Vzdělaní SŠ, VŠ
Komunikativnost
Aktivní přístup
Pozitivní myšlení
Obchodního ducha

OČEKÁVÁME: Zázemí kanceláře

Férový přístup
Kariérní růst

NABÍZÍME: 
Pravidelná školení
Pomoc začínajícím
Přátelský kolektiv

ŽIVOTOPIS ZAŠLETE NA E-MAIL: bednarik@astorieas.cz

Popis: Menší RD 2+1 s možností rozšíření, v centru.
Vhodné k bydlení i podnikání. Dvůr, vedlejší objekty.

2Pozemek 200 m . Stav dobrý.

14160 Křižanov, Žďár nad Sázavou

Cena: 460.000 Kč, včetně poplatků
Kontakt: 777 200 557, p. Bednařík
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Krásné jarní dny, vážené čtenářky a čtenáři, 

 v dnešním vydání odpovídáme na vámi položené dotazy.

Ráda bych prodala byt a využila realitní služby, mám strach že budu platit 
moc velké poplatky. Prosím o odpověď, jaký je postup a jaké jsou platby? 
Děkuji.

Doporučuji svěřit se do rukou seriózní realitní kanceláře, která profesionálně 
zajistí komplexní servis týkající se nejen kvalitní propagace zakázky, ale i servis 
zajišťující právní a odbornou pomoc týkající se mimo jiné zejména řízení 
na katastrálním úřadě, úschovy kupní ceny, daňového poradenství, předání 
nemovitosti a převodu energií. V naší společnosti klademe důraz na kvalitu, 
dobré jméno a o každého klienta se pečlivě staráme k jeho plné spokojenosti. 
Velkou předností, kterou disponujeme, jsou naše zkušenosti v oblasti úvěrů a 
pojištění.  

Odpověď  realitního manažera Stanislava Bednaříka, bednarik@astorieas.cz.

Jsou členové statutárních orgánů SVJ trestně odpovědni za způsobenou 
škodu z výkonu jejich funkce a lze na toto riziko sjednat pojištění?

Ano, členové statutárních orgánů SVJ jsou trestně odpovědni a odpovídají 
za škodu až do výše svého majetku - zákon č.418/ 2011 Sb., zákon o trestní 
odpovědnosti právnických osob (platnost od 1. 1. 2012).
 
Doporučujeme sjednat pojištění odpovědnosti orgánů SVJ jako připojištění 
v rámci komplexního majetkového pojištění bytového domu. Toto pojištění se 
vztahuje na hmotné škody i na tzv. čisté finanční škody a není vázáno 
na konkrétní osoby.

Odpověď  poradkyně ve věcech BD a SVJ Soni Bychlerové, 
bychlerova@astorieas.cz.

PORADNA DAGMAR ŠVÉDOVÉ
Slyšel jsem, že sportovní oddíl nebo občanské sdružení může s vámi 
spolupracovat a jste jediní v ČR, kdo tuto spolupráci umožňuje? Je to tak? 
Děkuji.
 
Vítáme každou příležitost pro spolupráci. Spolupracujeme se sportovními 
oddíly, nadacemi, neziskovými organizacemi, dobrovolnými hasiči a určitě si 
nevzpomenu na všechny další spolupracující právnické osoby – subjekty. 
Nedokážu jednoznačně odpovědět, zda jsme jediní v ČR, ale vím, že spolupráce 
z naší strany je založena na férovosti, kvalitě a vzájemné důvěře. Myslím si, že 
je to   v dnešní době ojedinělé a mnohdy pro nového partnera snad i 
nepředstavitelné. Největší problém je překonat počáteční nedůvěru a potom si 
myslím, že dochází k efektu, který všichni, kdo s námi spolupracují, velmi 
ocení.

Odpověď předsedy představenstva Jaroslava Havlíka.

Děkujeme za váš zájem.
Dagmar Švédová

Pro informace a odeslání dalších dotazů 
použijte adresu svedova@astorieas.cz.

vytváření finanční rezervy sloužící k úhradě potřeb nebo škod, které vzniknou pojištěným z nahodilých událostí. Tato rezerva 
se vytváří z prostředků pojištěných subjektů, tedy z pojistného, které je cenou za poskytované služby. 

Podstata pojištění - příklad z historie: 
V polovině 12. stolení bylo založeno sdružení obchodníků a vlastníků lodí HANZA. V této době se loď pořídila za 100 kop tolarů. 
Každým rokem se ale jedna z deseti lodí ztratila. Pořízení nové lodě bylo pro jednotlivce příliš nákladné. Řešením byla dohoda 
kupců, že každý rok složí každý z nich do společné pokladny 10 kop tolarů. Za uspořené prostředky mohli pořídit právě tu 
ztracenou desátou loď. Výsledkem bylo, že každý rok si ten, který loď ztratil, pořídil novou jen za deset kop tolarů. 

O přijetí do spolku společně hlasovali, nepřijali nikoho, kdo své lodi zanedbával nebo jednal neseriózně v obchodních 
vztazích, čímž předcházeli úmyslnému obohacení na úkor ostatních (prevence pojistného podvodu). 

Zdroj: www.cap.cz
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Zasílám fotky ze schůzky předsedů bytových družstev a společenství vlastníků, 
která se konala 6. 6. 2012 v restauraci U Tří bříz v Prostějově. Přestože valná část 
pozvaných byla z řad předsedů, jejichž bytové domy u nás nikdy pojištěny nebyly, 
byli nabytými informacemi nadšeni. Řada z nich projevila okamžitě zájem jak 
o úspory refinancováním stávajících úvěrů produktem Stavební spořitelny České 
spořitelny - OBNOVA, tak i o nové, moderní pojištění bytového domu 
s asistenčními službami, takže tak tak stíháme zpracovávat nabídky. 

S oběma produkty odcházel nedávno i účastník, který se ze začátku setkání 
projevoval velice nedůvěřivě a tyto pocity rovněž nahlas vyslovil. Vysvětlením 
problematiky opravdovými odborníky však jeho pochybnosti zcela vymizely. 
Velmi živě se o informace zajímal a projevil vstřícnou ochotu spolupracovat i 
na tvorbě portálu pro předsedy BD a SVJ, který zatím v nástinu představil pan 
ředitel Havlík. Setkání předsedů jsme uspořádali již potřetí, ale rozhodně ne 
naposledy. Počty účastníků se schůzku od schůzky zvyšují a ještě nikdo 
neodcházel s pocitem ztraceného času.

A tady je ještě pár slov od našeho poradce pana Ing. Ladislava Nedomy z 
Prostějova:

„Nabídka možnosti posoudit finanční nákladovost svých současných 
dlouhodobých úvěrů se setkala u většiny přítomných s příznivou odezvou. 
Na základě předaných informací o současných úvěrech bylo jednotlivým 
zájemcům vypracováno detailní srovnání budoucích finančních nákladů 
v případě pokračování současného úvěru a v případě refinancování úvěrem 
OBNOVA. U většiny případů byla informace o možné úspoře vzhledem k velmi 
dobré spolupráci s pracovníky SSČS poskytnuta ještě týž den. Možno 
konstatovat, že až na jedinou výjimku bylo přistoupeno neprodleně k započetí 
procesu refinancování. Úspora se pohybovala u většiny případů mezi 100.000,-Kč 
- 500.000,-Kč, ale byly případy i s úsporou vyšší.“
Představitelům SVJ a bytových družstev bylo nabídnuto i financování zcela 
nových investičních akcí a tato možnost byla v několika případech rovněž využita.

 
                                                                                                                                            

e-mail z 14. 02. 2013
Od té doby jsme měli na podzim ještě jedno zasedání, které bylo zacíleno 
na předsedy, jejichž společenství a družstva mají výročí k 1. lednu. Dá se říci, že 
prakticky sto procent účastníků všech setkání projevilo zájem o nový typ pojištění 
bytového domu a postupně byly smlouvy přepracovány k plné spokojenosti.

Setkání společenství vlastníků jednotek a bytových družstev v Prostějově

Eva Dudíková 
regionální ředitelka Prostějov

www.vyberpohar.eu
www.poharyvip.cz
603 575 699

418 01 Bílina

Ing. Ladislav Nedoma 
pojišťovací poradce

ZIMNÍ STADION BÍLINA

Litoměřická 904

Inzerce



Ačkoliv na léto a dlouhé slunečné dny si budeme muset ještě počkat, má naše 

příroda co nabídnout. Jedním ze zajímavých tipů na výlet je oblast národní 

přírodní památky Chýnovská jeskyně, ta leží 3 kilometry severovýchodně 

od města Chýnov v okrese Tábor v jižních Čechách. Návštěvník zde má možnost 

sestoupit 42 metrů pod zem a projít si zpřístupněnou část jeskynního komplexu 

po okruhu o délce 220 metrů. Jeskynní komplex samotný je ale mnohem delší, 

dosahuje délky 1200 metrů, zpřístupněná je tedy pouze malá část podzemních 

prostor. Chýnovská jeskyně je oproti Českému či Moravskému krasu chudá 

na krápníkovou výzdobu, i tak ale návštěvníka uchvátí svým kouzlem a 

proužkovanou výzdobou zdí. Prostory jeskyně jsou pro návštěvníky otevřeny 

celoročně za drobný poplatek, vyjma zimních měsíců, kdy je komplex uzavřen 

(mezi listopadem až březnem).

Oblast národní přírodní památky Chýnovské jeskyně, někdy nazývané též 

Malovaná jeskyně, se rozkládá na jižním úpatí Pacovy hory, která je součástí 

17 kilometrů dlouhé a 3 až 4 kilometry široké krasové zóny tvořené krystalickými 

vápenci. Tyto přeměněné vápence vznikly před 650 až 750 milióny let 

na mořském dně, načež pohyby litosférických desek a vznik pohoří způsobily, že 

se za vyšší teploty a tlaku usazené horniny přeměnily na krystalický vápenec 

neboli mramor. V průběhu dalších milionů let se postupná koroze a eroze tekoucí 

vodou postaraly o další vývoj. Vznikla síť podzemních dutin na hranicích 

mezi mramorem a nekrasovými horninami. Přechody hranic hornin jsou taktéž 

zodpovědné za charakteristické páskování, které je vidět na stěnách jeskyně. Je 

to dáno rozdílnými barvami hornin, tmavým amfibolitem a světlým mramorem. 

Časem voda vytvořila vícepatrový jeskynní systém o délce okolo 1200 metrů a 

hloubce přes 80 metrů. Do současnosti není ale celá oblast jeskynního systému 

přesně zmapována a i nadále zde probíhají speleologické výzkumy snažící se určit 

přesný rozsah podzemních prostor.

V jeskyni přezimovává řada živočichů, hlavně z řad letounů, konkrétně zde bylo 

pozorováno 9 druhů netopýrů. Jedná se například o netopýra řasnatého, který 

zde má největší přirozené zimoviště na území Česka, a dokonce i v Evropě. 

Vyjma letců se zde nachází někteří zástupci bezobratlých, kteří obývají převážně 

blízkost vchodů do jeskynního komplexu. Jsou to některé druhy plžů, např. slimák 

popelavý, skelnatka drnová a vrásenka okrouhlá, dále jsou to korýši jako stínka 

zední a další různí zástupci hmyzu.

A jak došlo k objevení jeskyně? Jak už to tak bývá, jednalo se o ryzí náhodu. 

V blízkosti jeskyně se v 19. století nacházel činný selský kamenolom. Dle pověsti 

jeskyni objevil v Jůzově lomu 14. července 1863 skalník Vojtěch Rytíř, který 

při práci ztratil kladivo v jedné z puklin. Při snaze získat kladivo zpět byl skalník 

nucen se protáhnout do úzkého prostoru, který se postupně rozšiřoval. Dále se 

ale skalník sám neodvážil. 

Následně se do jeskyně vydala trojice mužů z blízkého Schwarzenberského 

kamenolomu, ke které se zpráva donesla. Během návštěvy prozkoumali letmo 

několik bočních chodeb jeskyně a sestoupili až k jezírku, kde zanechal jeden 

z mužů (Jan Strnad) svůj podpis s datem návštěvy. Zpráva o objevení jeskyně se 

následně začala šířit, a to až do Zemského muzea Království českého v Praze, 

ze kterého byla pod záštitou profesora Jana Krejčího a doktora Antonína Friče 

2. srpna 1863 vyslána výzkumná výprava.

Další část historie jeskyně se začala psát v roce 1865, kdy započal rolník z Dolních 

Hořic Josef Rothbauer pracovat na úpravách jeskyně pro snazší vstup do jejich 

prostor pro veřejnost. Vystavěl tak například schodiště, které se zachovalo 

do dnešních dnů, odstranil naplavené usazeniny, osázel skalní stěny žebříky a 

provedl další práce vedoucí k pohodlí návštěvníků. Zásluhou jeho práce byla 

jeskyně o pět let později v roce 1868 zpřístupněna. Chýnovská jeskyně se tak stala 

první jeskyní na území Česka, která byla zpřístupněna veřejnosti. Ve 40. letech  

20. století bylo v kamenolomu vyhlášeno úředně ochranné pásmo jeskyně, aby 

nedošlo k jejímu poškození.

Dnes máme možnost prohlédnout si podzemní prostory z pohodlné turistické 

cesty, která pod povrchem vede. Stěny osvětluje elektrické osvětlení a odhaluje 

krásu páskovaných stěn a jezírka na dně jeskyně. Po její návštěvě vás tak nebude 

ani mrzet, že se zde nenachází téměř žádné krápníky, jelikož i přesto má toto 

místo mnoho co nabídnout.

Článek vznikl ve spolupráci s projektem Chráněná území na české Wikipedii,

 pro více informací navštivte chu.wikimedia.cz.

Zdroj fotografií: www.google.cz

Vnitřek Chýnovské jeskyně je chudý na krasovou výzdobu, ale i tak vás okouzlí hrou světla a stínu.

Chýnovská jeskyně – největší podzemní komplex v jižních Čechách



317

Inzerce

Jaro je tady, říkám si, když se pod tajícím sněhem objeví první… (viz tajenka)

KŘÍŽOVKA

petrklíč

stav, který nastává na severní 

polokouli vždy okolo 20. 3.

jarní měsíc

dívčí jméno 2. 3.

druh květenství (hyacint)

svátky jara

šafrán

karnevalové období před Popeleční středou

Příjemné luštění přeje Radka Dlasková
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Nádech… první z našich projevů, když se narodíme. Okamžik, který vnímá každá 

máma, a pak následuje pláč. Ještě několik měsíců a roků registrujeme dech 

našich dětí ve spánku nebo nemoci. Sledujeme, jestli se hrudníčky dětí zvedají 

pravidelně a klidně. Když jsou nemocné, se slzami v očích všem říkáme, jak rychle 

dýchají. A my stejně rychle a nitkovitě dýcháme s nimi. Stejně i ony vnímají náš 

klid nebo stres , který se přenáší do kvality našeho dýchání. 

Jak ovlivnitelný je náš dech, jak propojený je s celým tělem.

Ale každý z nás má nějaký mezník - okamžik, kdy dech se pro nás stává 

nepodstatnou věcí.

Díky východní filozofii jsem se naučila vnímat svůj dech. Mít ho ráda a 

respektovat ho. On mi na oplátku věnoval sílu mých myšlenek a rozhodnutí, klid 

na myšlenky a bezpečnost mých kroků. Dal mi sílu přesvědčení.

A otevřel mi oči. Chodím po ulicích, mezi kolegy a známými a vnímám dech lidí 

kolem sebe. 

Vím, kdo je klidný a spokojený, vycítím stres a draky v duších, poznám, kdo je 

ochotný naslouchat rady o kráse vlastního dechu, kdo je srovnaný sám se sebou.

Zdravý a klidný dech je dlouhý a neslyšitelný. Síla nádechu je tak velká, že pomalu 

a klidně projde celým tělem. Vnímáme jej od chodidel, jak pomalu prochází  

tělem, srdcem až k hlavě.

Tam cesta dechu nekončí. Pomalu se otáčí a stejně klidně, jak do nás vcházel, 

odnáší z naší hlavy a celého těla negativní myšlenky a okamžiky, které nás 

potkaly. Hrudník se nám téměř neroztahuje, vše se odehrává v bránici, která svou 

silou roztahuje partie břicha do stran a při výdechu je vrací zpět 

do výchozí polohy. 

Nikdy by mne nenapadlo, že neumíme dýchat! Nikdy by mne nenapadlo, kolika 

lidem se uleví, když jim jenom řeknu, jak pracovat s dechem.

Klid v naší hlavě rozpoznáme vleže na zádech. Stačí si břicho představit jako 

mořskou hladinu a na ní  malou papírovou lodičku. Díky pomyslnému bezvětří se 

lodička na hladině nehoupe. Ale přes to všechno se cítíme v bezpečí a síle 

vlastního dechu. Jak osvobozující a uvolňující je tento okamžik. O kolik je 

krásnější, když v pozici vleže na zádech – v pozici Šavasány – pomalu uvolňujeme 

tělo od chodidel až k hlavě. Když požádáme myšlenky, aby nás nechaly na chvíli 

samotné a my vnímali jen svůj dech. Klidný a bezpečný okamžik relaxace. 

Relaxace, kdy tíha našich svalů je tak velká, že máme pocit vznášení se nad zemí.

Okamžik procitnutí je zvláštní a nádhernou chvilkou. Zažila jsem neuvěřitelné 

okamžiky, kdy lidé měli po relaxaci slzy v očích, protože si něco uvědomili, 

vzpomněli na něco nebo někoho, kdo byl do té doby zastíněn rychlostí jejich 

dechu. 

Vznikl vztah. Vztah k vlastnímu dechu. Začali svůj dech milovat.

Proto mějme rádi svoje těla, těla nám to vrátí…

NAMASTÉ

                                                                                                                 Ivana Valentová

Nežijme počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vezmou dech...

Trénovat dýchání můžete 
třeba na rozkvetlé louce
Pro alergiky lépe na horách nebo u moře :)



Tradičně jsme pokračovali v rozdávání dárků 
dětem, které měly úraz. Na tomto projektu 
úzce spolupracujeme s Pojišťovnou České 
spořitelny, které tímto děkujeme. V minulém 
čtvrtletí jsme takto obdarovali 45 dětí.

Nová 

p a n í  

učitelka říká 

své třídě: „Teď se mi 

pěkně představíte. Třeba 

ty, chlapče, jak se 

jmenuješ?”

„Já jsem Prokop Buben.”

„To mě nezajímá, pověz 

mi,  jak se jmenuješ.”

DĚTSKÝ KOUTEK

Amálka Matoušková

Filip Novák



                                                       Děkujeme paní Evě Dudíkové za zaslání příspěvku

Čtenáři zimního čísla Astorníku se těší na další vydání, 

ale fofrem, než bude pozdě!

Foto Hana Jacolová
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Opět přinášíme fotky ze sponzorství naší a.s. vánočního fotbalového turnaje FK 
Calofrig Borovany, kterého se zúčastnilo 5 mužstev. Spolupráci mezi naší Astorií 
a.s. a fotbalovým klubem FK Calofrig Borovany, kterou máme déle než rok, si 
fotbalový klub chválí a přináší mu to i nemalé finance do jeho rozpočtu.
Přejeme tomuto klubu mnoho úspěchů do nového roku, a to po sportovní i 
finanční stránce.

III. ročník tradičního turnaje v malé kopané na umělce v Borovanech, hraný 
pod záštitou pojišťovací společnosti ASTORIE a.s., vyhrál celek kluci z Baga 
(- Chlapáci 2:1, - Vltava 12 B 4:0, - Vltava 12 A 4:2), před Chlapáky (Vltava A 1:0, - 
Vltava B 4:0) a Vltavou  12 B (Vltava  A 3:1), nejlepší hráči - brankář Jan Rejžek 
(Vltava B), střelec N. Bujnovský (kluci z Baga) 4 branky.

Pobočka České Budějovice

Miroslav Dušek 
regionální ředitel, České Budějovice

Prevenci nádorového onemocnění věnujeme v Krtkovi velkou pozornost. 

Přednášky pro rodiče, studenty, ale i laickou veřejnost zajišťují lékaři Kliniky 

dětské onkologie FN Brno.

V roce 2010 jsme zahájili cílenou kampaň na prevenci nádorů varlat 

pod vedením primářky kliniky MUDr. Viery Bajčiové, CSc. Mediální tváří kampaně 

se stal  herec Jiří Mádl a s ním i další významné osobnosti české kultury.

Nádory varlat patří mezi nejlépe léčitelné typy nádorových onemocnění. 

Důležitým faktorem je však včasná diagnóza, 90 % pacientů má šanci na trvalé 

vyléčení, pokud přijdou k lékaři včas.

N á d o r y  va r l a t  p a t ř í  m e z i  n e j č a s tě j š í  z h o u b n á  o n e m o c n ě n í  

u dospívajících chlapců a mladých mužů mezi 15.- 40. rokem věku. Jejich výskyt 

neustále narůstá. V České republice se za posledních 20 let jejich počet 

ztrojnásobil. Přesto jsou informace a znalosti o tomto typu nádoru, jeho výskytu, 

příznacích, rizikových faktorech, možnostech prevence či metodách časného 

záchytu v široké veřejnosti minimální a „držíme“ 8. místo ve výskytu nádorů 

varlat v Evropě. 

Onkoprevence v Krtkovi                

Důvody jsou jednoduché - nezájem laické veřejnosti, zábrany společnosti mluvit 

o problémech v oblasti genitálií, mladí lidé se při problémech nemají koho zeptat, 

s kým se poradit, stydí se mluvit při problému s rodiči, prohmatání a 

samovyšetření varlat se často považuje za neslušné a nevhodné. Proto jsme se 

rozhodli, že zkusíme tento názor změnit netradičním způsobem – instruktážním 

videem, v němž  právě Jiří Mádl popisuje mladým mužům naprosto  

jednoduchou metodu samovyšetření, která vyžaduje jistý cvik. Není však nijak 

složité se správný postup prohmatání varlat naučit, postup zvládne každý mladý 

chlapec a muž. Nevyžaduje zvláštní vzdělání ani prostor a čas. Tato metoda by 

měla být součástí osobní hygieny každého mladého muže. 

Více informací můžete najít na:   

www.maskoule.cz, www.hlidackouli.cz
Stáňa Martínková

manažer NFDO KRTEK
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V úterý 1. 1. 2013 jsme odjeli na největší mládežnický florbalový turnaj na světě 

- Gothia Cup do švédského Göteborgu.

 Cesta trvala autobusem + trajektem 23 hodin. Po ubytování ve škole sehrálo naše 

mužstvo přípravný zápas s Bohemians Praha. Naši hoši se stravovali ve školní 

jídelně, kde měli možnost ochutnat typická švédská  jídla.

Celý turnaj oficiálně začal ve čtvrtek 3. 1. 2013. Turnaje se zúčastnilo přes 10 tisíc 

hráčů ze  450 týmů. Hrálo se ve 27 sportovních halách. Naši hoši hráli v kategorii 

B13  – žáci do 13 let, ve které bylo 58 týmů ze 7 států Evropy.

Vítězná cesta turnajem:

Skupina: 

                Hattrick – Boras 4:2

                Hattrick – Skurup 6:4

                Hattrick – Linköping 2:3 

Play-off:

               Hattrick – Södradal 7:6

               Hattrick – Malmhaug 7:4

              Hattrick – Stenungsund 6:3

              Hattrick – Frederikshavn 5:4

FINÁLE:

              Hattrick – Linköping 6:3

Vítězný tým:

 

 Z českých týmů si letos odvezli zlaté medaile hráči FBŠ Hattricku Brno (kategorie 

B13) a hráči Bohemians Praha (kategorie B12).

FBŠ Hattrick BRNO je spolupracující organizací v projektu „Sportovní oddíly“.

Region Brno, zastoupený panem Herzánem a paní Švédovou, přispěl vítězům 

společně částkou 4 000,- Kč na vytvoření reprezentačních triček.

Děkujeme. 

                                                                      

Martin Bzduch, Erik Hájek, Jiří Halama, Marek Hrbáček, Jonáš Kůra, Vojtěch 

Kužela, Jakub Maleček, Petr Olšák, Kevin Russegger, Marek Sládeček, Filip 

Synek, Dalibor Švéda, Adam Tauš, Jakub Válek, David Hájek, Jakub Bína a Matěj 

Hronek.

           Vítězný tým B13 FBŠ Hattrick Brno

Gothia Innebandy Cup 2013
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