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Vážení čtenáři,

nové číslo magazínu, v pořadí již 
sedmé, opět přináší spoustu zajíma-
vých informací z „domácí kuchyně“ 
Allrisku. Pojďme se společně podívat, 
co všechno jsme pro Vás připravili 
a na jaké články se můžete těšit.

V úvodu magazínu se od jedna-
telů Allrisku, pana Ing. Ondřeje Po-
láka a Jiřího Tomana, mimo dalších 
důležitých informací také dozvíte, 
jaký dárek jsme si pro Vás připravili 
v roce 2015 4  .

V roce 2015 bude Allrisk na trhu 
již 12 let a za tu dobu si vybudoval 
pověst kvalitního a spolehlivého 
partnera u více než 87 000 klientů. 
S těmito zkušenostmi a dobrým 
jménem společnosti nově vstupujeme 
na slovenský trh, kde chceme oslovit 
klienty našimi jedinečnými produkty 
a kvalitním servisem na té nejvyšší 
úrovni. Více o dceřiné společnosti 
Allrisk Slovakia, plánech a cílech, Vám 
řeknou sami jednatelé, František Han-
zal a Rastislav Tesák 6  .

Chcete mít doma v garáži nový 
Ford Focus kombi jen za cenu dvou 
měsíčních splátek? A co kdyby-
chom Vám tento automobil každý 
rok vyměnili za zcela nový vůz bez 
jakýchkoliv dalších skrytých po-
platků? Pokud Vás tato ochutnávka 
z naší kuchyně zaujala, nalistujte si 
stranu 14  .

Jméno Milana Baroše, fotbalové-
ho útočníka a jednoho z nejúspěš-

nějších hráčů kopané v ČR, zná snad 
každý. Hrál za Baník Ostrava, v dresu 
anglického Liverpoolu vyhrál Ligu 
mistrů, s českou reprezentací bral 
bronzovou medaili na mistrovství 
Evropy a získal turecký Superpohár 
s klubem Galatasaray SK. Co ale pro-
zradil ze svého soukromí? Exkluzivní 
rozhovor s Milanem Barošem pouze 
pro klienty Allrisku naleznete na 
straně 18  .

Jaké výhody máte jako klienti 
Allrisku? Přehled všech jedinečnos-
tí autopojištění Allrisk hledejte na 
straně 22  . Hned na další dvoustraně 
je kompletní desetiletá časová osa 
tohoto unikátního systému, který 
máme jako jediná makléřská fi rma 
v České republice. Rok za rokem se 
můžete podívat, jak se autopojištění 
Allrisk vyvíjelo 24  .

Více informací o hlavním dárku 
pro rok 2015 se dozvíte na straně 26  .
V čem se liší pro klienty s vylepenou 
a aktivovanou nálepkou Allrisk?

Při pohledu na tři krásné dívky 
na straně 28  byste asi nepoznali, že 
vidíte vícenásobné mistryně České 
republiky v gymnastickém aerobiku, 
které nás letos reprezentovaly na mis-
trovství světa v mexickém Cancúnu. 
Allrisk trio soutěžících na cestě do 
Mexika a USA podpořil a připravil 
zajímavý rozhovor.

V České republice si drtivá 
většina lidí při vyslovení slova „rum“ 
představí Tuzemák, který nemá 
s pravým rumem vůbec nic společ-

ného. Kvalitní rum se vyrábí z melasy 
cukrové třtiny a je zajímavým pitím 
pro nepřeberné množství vůní, chutí 
a barev. Objevte s námi kouzlo tmavě 
jantarového moku 36  .

Závěr Allrisk magazínu 2015 opět 
patří zábavě. V soutěži o vyluštění 
správné tajenky, která je letos nově 
spojená v osmisměrce i křížovce, 
můžete vyhrát luxusní rum Ron 
Pampero Aniversario Anejo Reserva 
Exclusiva 44  .

Hodně zábavy a pohody při 
čtení magazínu Vám za vedení 

společnosti Allrisk přeje

Bc. Roman Daněk, PR manažer
a šéfredaktor Allrisk magazínu 2015

EDITORIAL
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Vážení čtenáři,

jsme velice rádi, že se s Vámi se-
tkáváme u dalšího vydání Allrisk 
magazínu.

Rok 2014 byl první rok, kdy začal 
platit nový občanský zákoník, tedy 
právní norma dlouho připravovaná, 
diskutovaná, některými zatracovaná. 
Již dnes se mluví o jeho rozsáhlé no-
velizaci, ale je otázkou, kdy tato nove-
lizace přijde a jaký vliv bude mít.

Ale žádná změna nového občan-
ského zákoníku nezmění základní 
principy, na kterých je postaven. 
Tato právní norma nám jasně vzká-
zala, že máme větší odpovědnost 
za své činy, musíme myslet na tzv. 
„zadní vrátka“ a pro všechny životní 
situace bychom měli mít za sebou 
silného partnera, který nám dokáže 
podat pomocnou ruku.

Jsme přesvědčení, že motto, které 
jsme použili v Allrisk magazínu 2011, 
dnes nabývá ještě více na významu 
než kdykoliv předtím.

Dovolte nám, abychom ho při-
pomněli: „Pojištění je velmi důležitý 
produkt v našich životních plánech. 
Problém s pojištěním je ten, že si ho 
nikdy nekoupíme, když ho potřebuje-
me. Musíme svoje potřeby předvídat, 
koupit si ho a doufat, že ho nikdy 
nebudeme potřebovat. Pojištění ne-
znamená nic víc jako klid v duši.“

Na každého jedince je kladena 
větší odpovědnost ve všech oblas-
tech života. 

Vypůjčili jsme si jedno téma, kte-
ré se pojištění bezprostředně dotýká. 
A tím je náhrada újmy.

Co nám k tomu říká nový 
občanský zákoník: „Pokud někdo 
porušením svých povinností způsobí 
jinému majetkovou škodu či jinou 
újmu (např. poškození dobré pověsti, 
ublížení na zdraví apod.), měl by ji 
pochopitelně také napravit.“

„Úkolem občanského zákoníku je 
pro tyto případy nastavit jasná pra-
vidla, podle kterých bude možné ur-
čit zejména jakým způsobem, popř. 
v jaké výši má k této nápravě dojít. 
Výsledkem by přitom mělo být co 
nejúplnější uspokojení poškozeného, 
tedy vyvolání takového stavu, jako 
by ke vzniku újmy vůbec nedošlo.“

Jsou situace, kdy nelze odčinit 
způsobenou újmu. A to situace, kdy 
dojde ke zranění nebo usmrcení 
člověka. Zcela jistě se všichni shod-
neme, že lidské zdraví a život jsou 
hodnoty, které se nedají měřit peně-
zi a mají nevyčíslitelnou hodnotu. 

Začátkem roku se v této souvis-
losti rozpoutala velká diskuse na toto 
téma: „Kolik může stát lidský život?“ 
Podle nového občanského zákoníku 
až 20 milionů korun.

Například: když vezmeme objem 
škod na zdraví, právě zde je vidět 
velký nárůst. Zatímco v roce 2000 to 
bylo 1,297 miliardy Kč, v roce 2013 
výše objemů škod na zdraví dosaho-
vala 4,765 miliardy Kč. A tento trend 
nárůstu bude pokračovat.

SLOVO JEDNATELŮ
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Cílem výše uvedených řádků 
nebylo pouze rekapitulovat současný 
stav, ale připomenout, že mít „krytá 
záda“ je v dnešní době velmi důležité.

Minulý rok jsme vám k Allrisk 
EFFECTIVE přinesli jedinečný bonu-
sový program. Základní myšlenkou 
pro spuštění celého programu Allrisk 
EFFECTIVE bylo přinést produkt, který 
bude šetřit okamžitě peníze na věcech 
a službách, které pravidelně používáme 
a spotřebováváme, ale také bude přiná-
šet fi nanční prostředky v budoucnu.

Dnes můžeme říct, že nás mile 
překvapil Váš zájem o tento produkt. 
Jak jsme v minulosti předeslali, tele-
komunikace byly prvním stupínkem 
programu Allrisk EFFECTIVE.

V roce 2014 jsme pracovali na tom, 
abychom Vám mohli nabídnout nové 
rozšíření programu Allrisk EFFECTIVE.

Určitou inspiraci jsme získali 
u Štěpána Šafránka z nesmrtelných 
Básníků. Parafrázujeme jeho reklamní 
slogan, který vymyslel svému kama-
rádovi do reklamy na autopůjčovnu: 
„Jediné auto, které Vám nezestárne, 
je to, které si nekoupíte.“ Ano, nechali 
jsme se pouze inspirovat a zkusili 
jsme tento slogan maličko zmoderni-
zovat a na dnešní dobu vylepšit.

Vznikl další produkt Allrisk EFFECTI-
VE, a to Allrisk CAR EFFECTIVE.

Snažili jsme se nezaspat v inova-
cích ani v rámci našeho jedinečného 
autopojištění Allrisk. Tak jako každý 
rok jsme Vám, našim klientům, chtěli 
přinést opět něco nového.

Nakonec nás navedly na správ-
nou stopu statistiky Policie ČR. 

Jedním z nejčastějších typů nehod 
je (pro někoho možná překvapivě) 
střet s lesní či domácí zvěří. Ve statisti-
kách Policie ČR se řadí na čtvrté místo 
nejčastějších příčin dopravní nehody. 
Oproti loňskému roku se počet těchto 
nehod statisticky opět zvýšil.

Brzdná dráha osobního auta 
jedoucího rychlostí 60 km/h je za 
běžných (neztížených) podmínek ko-
lem 35 metrů. Pokud jedete 80 km/h, 
už je to 55 metrů. Zvíře tedy musíte 
vidět na poměrně velkou vzdálenost, 
přitom nejet rychle, a navíc k tomu 
nesmějí být ztížené podmínky v po-
době námrazy, mokré vozovky atd.

Kdo zaplatí škodu za zvíře? Za ja-
kákoli domácí zvířata platí ze zákona 
případnou vzniklou škodu na vozidle 
jejich majitel (pokud ovšem je znám 
a dohledá se...). Pokud škoda vznikne 
střetem s lesním zvířetem, nikdo kon-
krétní za zvíře neodpovídá. 

V roce 2013 se přihodilo 6 782 do-
pravních nehod, při kterých se 
automobil srazil s lesní nebo domácí 
zvěří. Za období leden–říjen 2014 
to bylo podobné množství nehod 
a právě probíhající podzimní období 
je jedním z nejrizikovějších z hlediska 
možnosti vzniku dopravní nehody, 
při které se automobil srazí s lesní 
nebo domácí zvěří.

Proto všem klientům jedinečného 
autopojištění Allrisk přinášíme pojiš-
tění střetu se zvěří. Toto pojištění zís-

kávají vozidla pojištěna jedinečným 
autopojištěním Allrisk zcela ZDARMA 
jako benefi t pro rok 2015.

Jsme rádi, že v roce 2015 Vám 
můžeme přinést výše představené 
novinky. Společnost Allrisk v roce 
2014 dále pokračovala v úspěšném 
rozvíjení aktivit na českém trhu, 
otevřeli jsme nové kanceláře, přivítali 
jsme nové kolegyně a kolegy ve svých 
řadách a chceme nadále být silným 
a stabilním partnerem pro Vás, naše 
klienty. Dovolíme si z tohoto místa po-
děkovat všem našim zaměstnancům 
a spolupracovníkům, kteří se podílí 
na úspěšném rozvoji Allrisku. 

Našim slovenským kolegům si 
dovolíme popřát raketový start při 
budování značky Allrisk na Sloven-
sku. Oba jednatelé společnosti Allrisk 
Slovakia jsou dlouholetí profesioná-
lové v oboru pojišťovnictví. Přejeme 
tedy mnoho úspěchů, nových spolu-
pracovníků a samozřejmě spokoje-
ných klientů.

Vážení klienti, hodně zdraví 
v roce 2015 přeje Váš Allrisk .
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Ing. Ondřej Polák
jednatel 

společnosti



PředstavujemePředstavujeme
Allrisk Slovakia 
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Allrisk rozšiřuje svoji působnost 
na Slovensko a my jsme pro vás 

zprostředkovali rozhovor s dvojicí 
jednatelů. Ptali jsme se na soukromí, 

podnikatelské začátky a fi remní plány 
do budoucna

 Allrisk: Čím se odlišujete od ostat-
ních lidí? 
Rastislav Tesák: Ak vynecháme od-
tlačky prstov a DNA, zrejme som veľmi 
podobný všetkým ostatným; čo však vní-
mam ako určitú odlišnosť, je schopnosť 
mať zadefi nované ciele v čase a mentál-
ne nastavenie ich dosahovať. 
František Hanzal: Hlavne pohľadom 
na situácie, s ktorými sa stretávam 
denne a riešim ich. Drvivá väčšina ľudí 
by dané situácie, prípadne väčšinu 
situácií, nazvala problémom. Ja ich 
nazývam len situáciami a na tie treba 
nájsť riešenie.

 Allrisk: V čem vynikáte? 
Rastislav Tesák: Snažím sa vynikať 
vo všetkom, čo robím. Ak hrám, chcem 
vyhrať, nie „sa zúčastniť“. Všetci vedia, 
kto bol prvý. Pár nadšencov pozná 
druhého. Ale kto bol piaty? To vám po-
vie len mamička dotyčného, prípadne 
stávkar, ktorému pokazil tip.
František Hanzal: Komunikačné 
schopnosti patria k mojej výnimočnosti. 

 Allrisk: Máte na něco talent?
Rastislav Tesák: Na počúvanie; mys-
lím tým úprimný záujem o druhých 
ľudí. Počúvam a reagujem tak, aby 
som bol schopný pomôcť, ak je to 
žiaduce. Mám tiež dar reči; som väč-
šinou schopný presviedčať druhých, 
odôvodňovať svoje rozhodnutia, od-
porúčania či činy, skrátka predať sa. 
František Hanzal: Mám tri deti! �

 Allrisk: Jste kontroverzní?
Rastislav Tesák: Kontroverzný vo 
význame, ako ho vnímam, znamená 
protirečivý, protikladný; to určite nie 
som. Ale kontroverzia vo význame 
výmeny názorov je mi blízka, dobre 
vedená polemika je prínosná pre 
všetkých účastníkov. 
František Hanzal: Určite nie! 
Nie! Myslím. Neviem. Čo to vlastne 
znamená? (smiech)

 Allrisk: Z čeho máte strach?
Rastislav Tesák: V profesionálnom 
živote z ničoho. Vnímam však riziká, 
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ktoré sa následne snažím eliminovať. 
Ak by som mal defi novať, čo skutoč-
ne nemám rád, tak je to priemernosť. 
Tá je skutočne nebezpečná. Len 
schopnosť odlíšiť sa prináša výhody 
a snaha vyniknúť potom výsledky.
František Hanzal: Ako usmiateho 
a veselého človeka ma strachy obchá-
dzajú zďaleka. Najväčší strach, aký 
ma teraz napadá, je, že sa jedného 
dňa zobudím a vonku pred domom 
ma bude čakať môj vlastný novučičký 
Fiat Multipla... (smiech)

 Allrisk: Co čtete?
Rastislav Tesák: To by bol dlhý 
zoznam, čítanie ma baví. Kniha, ktorú 
som v poslednej dobe čítal, či lepšie 
povedané študoval veľmi intenzívne, 
je Tomáš Baťa – Úvahy a projevy. Veľa 
som sa z nej naučil. Mnohé je napísa-
né spôsobom, ktorý je veľmi jednodu-
chý a ľahko uchopiteľný. Kniha 
i texty v nej sú absolútne nadčasové. 
O tomto podnikateľovi a politikovi by 
sa malo povinne učiť v školách; pre 
náš región, respektíve pre celý európ-
sky priestor, by mal byť všeobecne 
známym vzorom rovnako ako Henry 
Ford pre Ameriku. 

Z oddychovej literatúry je mojím 
autorským top favoritom J. R. R. 
Tolkien. 
František Hanzal: Čítam veľa 
e-mailov. Veľmi úzko je to spojené 
s mojou prácou. Ak sa však pýtate 
na knihy, tak obľúbené mám krimi-
nálky. V poslednej dobe ma najviac 

zaujala séria príbehov s inšpekto-
rom Harrym Holeom od Jo Nesba. 
Výborne napísané, má to spád, 
prekvapenie, humor, iróniu, akciu, 
inteligenciu. A to všetko mám na 
knihách rád.

 Allrisk: Jaké máte koníčky?
Rastislav Tesák: Rád trávim čas 
v prírode; les mám hneď pri dome, 
denne tam idem aspoň ráno na 
30 minút so psami, nech sa deje 
čokoľvek. Snažím sa cestovať a spoz-
návať nové miesta. Vďaka hranici 
trpezlivosti mojich detí, čo sú cca tri 
hodiny sedenia v detskej sedačke, 
mám určený perimeter záujmových 
oblastí. Veľmi dobre poznáme zámky 
na Morave, ZOO v Zlíne, Baťov kanál, 
Donovaly, Tatry.

No a samozrejme ma baví šport. 
Inklinujem ku všetkému, kde je výraz-
ný prvok adrenalínu alebo rýchlosti; 
v rámci fyzických a časových možností 
sa venujem thajskému boxu, squashu, 
lyžovaniu, hrávam plážový volejbal. 
František Hanzal: Hovorí sa, že je 
obrovským šťastím, keď sa môžete ži-
viť tým, čo vás baví. Ja to šťastie mám. 
Mám svoju prácu rád. Ak k tomu 
prirátame futbal, lyžovanie a moje 
deti, tak väčšinu svojho týždňa trávim 
koníčkami.

 Allrisk: Na co jste pyšný?
Rastislav Tesák: Súkromne na deti, 
ako by snáď mal byť pyšný každý 
otec. Pracovne na skvelé dlhoročné 
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Rastislav Tesák

Věk 43

Znamení kozorožec

Vzdělání 

VŠ, Právo v podnikaní

Původní povolání

kontrolór

Dobré vlastnosti 

cieľavedomosť, vytrvalosť, 
zmysel pre detail

Špatné vlastnosti 

ak aj sú, viac-menej úspešne ich tajím…

Životní motto 

„Len vysoké ciele dávajú vysoké priemery.“

Vlastní cíl 

úspešný líder, hrdý rodič

Oblíbené jídlo

steak, tatársky biftek, sushi

Oblíbený fi lm 

Pulp Fiction

Zajímavé, oblíbené místo (dovolená)

zasnežené Dolomity



vzťahy s klientmi, z ktorých mnohí sú 
dnes už aj mojimi priateľmi. 
František Hanzal: Na svoju rodinu, 
na dôveru, v ktorej dokážeme fungo-
vať. Ak funguje osobný život, môžete 
naplno rozvíjať ten pracovný.

 Allrisk: Nejlepší životní rozhodnutí?
Rastislav Tesák: Opustiť „istotu“ 
zamestnaneckého pomeru a začať 
podnikať.
František Hanzal: Že som súhlasil, 
keď ma moja manželka požiadala 
o ruku (smiech).

 Allrisk: Odkud čerpáte inspiraci?
Rastislav Tesák: Od úspešných 
a lídrov. Rád sa nechám inšpirovať 
kýmkoľvek, kto je v niečom výni-
močný. Verím v úspech zaslúžený 
vlastnou prácou, schopnosťami a ur-
čitou mierou odriekania. Šťastie nie 
je náhodná udalosť; nie len že musíte 
byť v správny čas na správnom 
mieste, ale najmä musíte byť schopní 
si ten moment šťastia uvedomiť, 
správne ho uchopiť a využiť.

To je presne tá inšpirácia, ktorú 
čerpám od lídrov: rozoznať príleži-
tosť, chopiť sa jej a s vidinou cieľa 
pomocou tvrdej práce premeniť 
svoje sny na skutočnosť.
František Hanzal: Naučil som sa 
stretávať s úspěšnými ľuďmi. A ne-
musí to byť len zo sveta úverov, pois-
tenia alebo investícií. Každé povola-
nie má úspěšných ľudí a nezáleží na 
tom, či je to učiteľ, manažér alebo 
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obchodník. Čo ma však inšpiruje 
v práci najviac, sú úspechy mojich 
spolupracovníkov. Vtedy viem, že 
má moja práca zmysel.

 Allrisk: Váš životní cíl?
Rastislav Tesák: Byť prínosom; pre 
rodinu, priateľov, kolegov, klientov. 
Neprežívať, žiť. Byť úspešný a pomá-
hať ľuďom okolo mňa byť úspešnými.
František Hanzal: Mať možnosť sa 
za sebou kedykoľvek otočiť a byť na 
seba hrdý.

 Allrisk: Čím jste chtěl být jako dítě?
Rastislav Tesák: Smetiar, kozmo-
naut, prezident.
František Hanzal: Automobilový 
pretekár. Autá a rýchlosť ma fasci-
novali od malička a trvá to dodnes.

 Allrisk: A čím byste byl, kdybyste 
nezaložil vlastní fi rmu?
Rastislav Tesák: Smetiar, kozmonaut, 
alebo prinajhoršom prezident :-)
František Hanzal: Alternatíva 1: Au-
tomobilový pretekár. Alternatíva 2: Ak 
by som nezaložil vlastnú fi rmu, tak by 
už v tom danom momente ostala len 
jedna možnosť. Otvoriť svoju vlastnú 
fi rmu. Bola to jediná cesta ako slobod-
ne a bez prekážok robiť to, čo mám 
rád. Inú alternatívu si nepripúšťam.

 Allrisk: Vaše první brigáda a kde?
Rastislav Tesák: Prvá bola neplatená; 
v rámci projektu „Strom života“ som 
išiel ako 15-ročný s vysokoškolákmi 
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pomáhať opravovať Spišský hrad. Dnes 
ma mierne desí tá bezstarostnosť, 
s akou som behal po nedôveryhodnej 
doske s fúrikom plným skál po lešení 
z vonkajšej strany hradieb. Odme-
nou nám bola strava, miesto v stane 
a kopec zábavy po práci. Perfektné. 
František Hanzal: Väčšinu detstva 
som strávil v prekrásnej malej dedin-
ke za Sencom. A vzhľadom k tomu, že 
každá druhá domácnosť si čo to do-
pestovala, prípadne dochovala, moja 
prvá brigáda bola u kamarátovho 
otca, ktorý ako dedinský veľkostatkár 
(mal desať oviec) potreboval pripraviť 
zásoby pre zvieratá na celú zimu. Tak 
som leto strávil kosením a hrabaním 
sena. To leto bolo veľmi horúce. Na-
učil som sa dosť skoro, že na peniaze 
treba naozaj robiť. 

 Allrisk: Za co jste utratil první 
vydělané peníze?
Rastislav Tesák: Už neviem presne, 
ale určite to malo niečo do činenia 
s peknými dievčatami.
František Hanzal: Bol som študent 
gymnázia a v tej dobe bolo veľmi 
moderné a spoločensky žiadané mať 
značkové tenisky. Takže voľba, za čo 
minúť prvé zarobené peniaze, bola 
jednoduchá.

 Allrisk: Kdy jste založil vlastní 
fi rmu a jaké byly začátky podnikání 
na Slovensku?
Rastislav Tesák: Podnikám vo 
fi nančnom poradenstve od roku 

1999. Začiatky boli ako už zväčša 
bývajú, začiatočnícke. Mal som však 
šťastie na mentorov, nadšenie pre 
nové možnosti a ochotu počkať si 
na výsledok. Skvelé bolo, že sa mi 
darilo pracovať od začiatku s veľmi 
schopnými ľuďmi z branže, ktorí ma 
previedli cez náročnejšie obdobia, 
pomohli mi radou a vzorom a mal 
som sa od koho učiť. Aj neskôr, už 
v časoch, keď som bol vo svojom 
okolí považovaný za odborníka na 
poistenie, som mal šťastie na nové 
príležitosti a stretával som ľudí, ktorí 
ma veľa naučili.
František Hanzal: Moja spoloč-
nosť vznikla v roku 2012. Akékoľ-
vek začiatky nie sú jednoduché, 
záleží však na tom, akými ľuďmi sa 
obklopíte. Ja som mal to šťastie, že 
kvalitnými, za čo im všetkým patrí 
vďaka. Slovenský trh nie je veľký 
a vedeli sme, že nie je veľa možností 
sa odlíšiť. Odlíšenie znamená, že 
vzrastá možnosť presadiť sa a na-
predovať. Naše odlíšenie sme našli 
v prístupe ku klientom, v otvorenej 
komunikácii s nimi, v hľadaní kvalit-
ných riešení pre klientov. Tam bola 
trhová medzera a možnosť presadiť 
sa. A ostáva dodnes. A som rád, že 
v spolupráci so spoločnosťou Allrisk 
môžem túto myšlienku na Slovensku 
rozvinúť naplno.

 Allrisk: První úspěchy a neúspěchy?
Rastislav Tesák: Prvý úspech som 
už naznačil; bolo to rozhodnutie 

František Hanzal

Věk 35

Znamení baran

Vzdělání 

SŠ s maturitou

Původní povolání

SZČO v osobnej doprave

Dobré vlastnosti 

cieľavedomosť, vytrvalosť, 
odolnosť voči stresu

Špatné vlastnosti 

tvrdohlavosť

Životní motto 

„Úspech je voľba!“

Vlastní cíl 

spokojný, vyrovnaný pracovný 
a súkromný život

Oblíbené jídlo 

tatársky biftek

Oblíbený fi lm 

The Intouchables

Zajímavé, oblíbené místo (dovolená)

Bali
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začať podnikať. Uvedomil som si 
potenciál a možnosti podnikateľa, 
úplne neporovnateľné s úzko vyme-
dzenými možnosťami zamestnanca. 

Ostatné šlo viac-menej samo, 
precestoval som kus sveta vďaka 
mojim obchodným výsledkom za 
peniaze providerov, vyhral som pár 
súťaží za produkciu, bol som najlepší 
obchodník v R+V poisťovni (dnes 
súčasť UNIQA). 

Neúspech – to bolo zaváhanie 
pri demonopolizácii povinného 
zmluvného poistenia v SR. Moja 
zmluvná poisťovňa tento typ po-
istenia nerobila, tak som to vôbec 
neriešil. Považujem to dodnes za 
veľkú chybu. Ale ako som uviedol, 
mám dar poučiť sa z vlastných chýb; 
ďalšie reformy, či už dôchodková 
alebo zdravotná, mi umožnili profes-
ne narásť, naučiť sa budovať a riadiť 
veľké štruktúry obchodníkov.
František Hanzal: Prvý úspech, prvý 
klient, prvá zmluva. Na to sa zabudnúť 
nedá. Vtedy sa niečo zmenilo. Uvedo-
mil som si, že môžem uspieť. Od toho 
momentu uplynulo už 14 rokov. 

V praxi máte vždy dva druhy stret-
nutí. Na tých prvých uspejete a urobí-
te obchod. Na tých druhých obchod 
síce neurobíte, ale to neznamená, 
že boli neúspešné. Práve na stretnu-
tiach, kde sa natrápite, spotíte, kde 
musíte argumentovať a skúšať všetko, 
čo dokážete, a napriek tomu klient 
nepodpíše, sa totiž naučíte najviac. 
To v konečnom dôsledku zname-
ná, že do budúcna zvyšujete svoju 
kvalitu a automaticky aj zlepšujete 
pomer úspěšných stretnutí voči 
tým druhým. Zámerne ich volám 
tie druhé, pretože ich považujem za 
školu, nie za neúspech.

 Allrisk: V kolik hodin vstáváte 
a kolik hodin denně pracujete?
Rastislav Tesák: Vstávam o 6:30, cez 
víkend aj o piatej, podľa toho, kedy ma 
prepadnú moje dve zlatíčka. Pracujem 
podľa potreby, pričom môj odhad na 
najbližšie tri roky je 12 a viac hodín 
denne. Do tohto času počítam aj štú-
dium a prácu na sebe, mimo víkendov. 
František Hanzal: Vstávam okolo 
siedmej a snažím sa už okolo ôsmej 

naplno fungovať. Nie som typické 
ranné vtáča. Môj pracovný deň zväčša 
končieva medzi 19:00–20:00, kedy 
mám už konečne kus pracovného 
voľna, aby som mohol začať vybavovať 
agendu, na ktorú nie je cez deň čas. 
A práve v tomto momente ma napad-
lo, či náhodou nepoznáte niekoho, 
kto dokáže natiahnuť deň aspoň na 
30 hodín. Ponúkam bohatú odmenu.

 Allrisk: Co vám práce ve fi nanč-
ním sektoru dala a co vzala?
Rastislav Tesák: Dala mi slobodu 
rozhodovania, možnosť rozvíjať sa, 
profesijne rásť, vybočiť z priemeru, 
zarábať nadštandardné sumy peňazí, 
stretávať nových ľudí, cestovať... 
A vzala? Nič. Čo som jej dať chcel, 
dostala, som s tým vyrozumený. 
Bavíme sa samozrejme o čase a opus-
tení zóny komfortu; to je ale daňou 
za úspech v podnikaní, nech ste 
v ktoromkoľvek sektore.
František Hanzal: Tým, že neriešim 
najhoršie rozhodnutia a zo všetkého 
sa dá poučiť, tak viem naisto, že moja 
práca mi nevzala nič. Teda určite 
nič, čo by som ja vnímal ako stratu. 
Možno nemám toľko voľna, ako nie-
ktorí moji priatelia, susedia, kamaráti. 
Možno nekončím o štvrtej poobede. 
Ale všetko niečo stojí.

 Allrisk: Jaké máte s Allrisk Slova-
kia plány do budoucna?
Rastislav Tesák: Allrisk Slovakia 
je dcérou Allrisku českého, a ako 

12 Allrisk magazín  2015 

ALLRISK SLOVAKIA



sa u nás vraví – aká matka, taká 
Katka. Takže sa chceme čo najviac 
priblížiť k úspechom materskej 
fi rmy, konštantne rásť, vybudovať si 
povesť dôveryhodného a stabilného 
partnera pre klientov, kolegov aj 
partnerov. Nemá význam byť malou 
fi rmou, jednou z mnohých; chceme 
byť v horizonte pár rokov v prvej 
desiatke, potom v prvej päťke na 
slovenskom trhu. 

Začíname v Bratislavskom kraji; 
klientské centrum a sídlo fi rmy sme 
umiestnili do reprezentatívnych 
priestorov Apollo Bussines Centra na 
Prievozskej ulici v Bratislave. Aktív-
ne sa venujeme získavaniu nových 
spolupracovníkov aj v ostatných 
regiónoch s cieľom neskôr pokryť 
všetky významné regionálne centrá. 
Budovanie pobočkovej siete je kľúčo-
vé pre budúci úspech.

Súčasne sa budeme usilovať 
dostať Allrisk Slovakia do povedomia 
širšej verejnosti ako značku a záruku 
kvality, ústretovosti a proklientského 
prístupu.

Možno sa zdajú tieto ciele pre 
niekoho príliš odvážne. A aj by boli, 
ak by sme chceli robiť veci tak ako 
zvyšok trhu. My však máme obrov-
skú konkurenčnú výhodu – prvok 
jedinečnosti. Za veľkej podpory 
celého manažmentu Allrisk v Brne, 
s nasadením kolegov z IT, marketin-
gu či jednotlivých divízií materskej 
spoločnosti sa nám darí a bude dariť 
prinášať inovácie a riešenia, ktoré ni-

kto iný na slovenskom trhu nemôže 
poskytnúť. 

Táto jedinečnosť nám umožňu-
je od začiatku pracovať s vysokou 
pridanou hodnotou, ktorú vieme 
preniesť ku klientovi a súčasne aj ku 
spolupracovníkom, pre ktorých je ná-
sledne jednoduchšie byť úspešnými 
v silnom konkurenčnom prostredí 
fi nančného poradenstva.

Prinášame riešenia; nepredáva-
me poistky. To je rozdiel. Napĺňaním 
motta našej fi rmy „Všetky riziká pod 
kontrolou“ zbavíme našich klientov 
obáv z budúcnosti, zjednodušíme 
im agendu okolo správy ich fi nanč-

ných produktov a tiež im pomôže-
me vytvoriť rezervy na dôchodok. 
Bonusom sú služby poskytované 
nad rámec rozsahu obvyklých asis-
tencií, zapožičiavanie náhradných 
vozidiel či participácia na efektívnej-
ších riešeniach bežných potrieb.

Z Allrisk Slovakia budujeme 
hodnotnú fi rmu s merateľným, nie 
len proklamovaným prínosom pre 
klienta. 
František Hanzal: Allrisk Slovakia 
dostala do vienka to najlepšie, 
s čím som sa kedy na trhu stretol, 
takže plány sú odvážne. Know-how 

vytvorené spoločnosťou Allrisk 
v Čechách za posledných 12 rokov 
tvrdej práce predurčuje, dokonca 
odsudzuje projekt Allrisk Slovakia 
na úspech.

Prvou métou pre nás bude stať sa 
TOP partnerom pre všetkých našich 
klientov. Čaká nás kus cesty a veľa 
práce. Tento cieľ však beriem za 
dosiahnuteľný v relatívne krátkom 
čase, pod čo sa podpíše kvalitná 
genetická informácia od našej mater-
skej spoločnosti a naše skúsenosti 
s prácou s klientami. Spokojný klient 
je najlepšia reklama. A spokojný 
klient znamená spokojný obchodný 

partner na strane providerov. A sme 
jednou ranou hneď na druhej méte. 

Dobrý biznis vnímam vtedy, 
keď sú spokojné všetky zúčastnené 
strany. Klient, spoločnosť a spolu-
pracovník. Takže méta tri je zdravá 
a stabilná obchodná sieť, s ktorou 
budeme zvládať nielen dopĺňať rady 
spokojných klientov, ale aj servisovať 
a udržiavať existujúcich. 

A keď už budeme mať za sebou 
tieto tri méty, hurá na spokojný 
dôchodok.

Děkuji za rozhovor. 

Všetky riziká
pod kontrolou
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Uvažujete o koupi vozu? Máme pro vás zajímavé řešení 
v podobě unikátního produktu Allrisk CAR EFFECTIVE, který 
ušetří nemalé peníze ve vašem rodinném rozpočtu

Allrisk
CAR EFFECTIVE

Při nulové akontaci 

je měsíční splátka

9 798 Kč
vč. DPH

CAR EFFECTIVE

Toto je inzerce, nikoli nabídka kupní smlouvy – v případě zájmu kontaktujte svého makléře.Allrisk magazín  2015 
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Ford Focus kombi
Motor, převodovka: 1,6 TDI 
70 kW, 6stup. manuální

Vybavení: metalíza, dvouzónová 
automatická klimatizace, 
tempomat, hands-free, zadní 
parkovací senzory

Pojištění: Jedinečné 
autopojištění Allrisk (povinné 
ručení a havarijní pojištění 
s 5% spoluúčastí, nadstandardní 
technické asistence Allrisk 
ASSISTANCE)

Pořizovací cena, vč. 
nadstandardního vybavení 
vozu: 530 000 Kč



Srovnání fi nancování koupě vozu

Pořizovací cena špičkově 
vybaveného vozu Ford Focus 
kombi je 530 000 Kč

Allrisk CAR 
EFFECTIVE

Běžný úvěr 
nebo leasing
48 měsíců, RPSN: 10,9 % p. a.

Měsíční splátka 9 798 Kč 13 712 Kč
Náklady spojené s provozem vozidla
Povinné ručení a havarijní pojištění 
s 5% spoluúčastí

0 Kč 50 124 Kč / 4 roky, 1 044 Kč / měs.

Pravidelný servis vozu 0 Kč 21 876 Kč / 4 roky, 456 Kč / měs.

Pořízení nové sady letních a zimních 
pneumatik

0 Kč 18 454 Kč / 4 roky, 384 Kč / měs.

Každoroční přezouvání pneumatik, 
vč. vyvážení kol

0 Kč 4 000 Kč / 4 roky, 83 Kč / měs.

Dálniční známka 0 Kč 6 000 Kč / 4 roky, 125 Kč / měs.

Výsledná měsíční splátka 9 798 Kč 15 804 Kč
Výsledné náklady na čtyřletý provoz 470 304 Kč 758 592 Kč

Nový vůz  každý rok!  jednou za 4 roky

Smluvní závazek  na jeden rok  dva a více roků

Výpovědní doba smlouvy  jeden měsíc  jeden měsíc nebo delší, dle 
smluvních podmínek

Poplatek za předčasné ukončení 
smlouvy 

 bez sankce  pokuta nebo sankční poplatek 
dle smluvních podmínek

Po řádném ukončení vztahu  auto vám nezůstává  zůstává vám čtyřletý ojetý vůz 
s tržní cenou ve výši 25–35 % 
původní pořizovací hodnoty

Allrisk magazín  2015 
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Výhody 
Allrisk CAR EFFECTIVE

  Nový vůz při složení dvou měsíčních splátek

  Tento jedinečný produkt vám poskytne zcela nové 
vozidlo každý rok!

  Na svůj vůz si můžete vybrat jakoukoliv metalickou barvu 
z nabídky Ford

  Neřešíte žádné administrativní úkony či papírování, to vše je na nás. 
Vy jen jezdíte v novém a dobře vybaveném vozu

  S námi máte naprostou svobodu, protože výpovědní doba smlouvy 
je jen jeden měsíc

  Platíte jen jednu měsíční splátku, žádné další skryté poplatky

V ceně jedné měsíční splátky máte zdarma:
  Jedinečné autopojištění Allrisk (povinné ručení a havarijní pojištění 
s 5% spoluúčastí)

  Nadstandardní technické asistence Allrisk ASSISTANCE 
v nepředvídaných situacích

 Servisní prohlídky u autorizovaných značkových servisů

 Zimní pneumatiky

 Dvakrát ročně máte v ceně kompletní přezutí vozu a vyvážení kol

 Dálniční známku na celý rok

  Zaručena 100% mobilita, ať se s vozem stane cokoli, vždy dostáváte 
náhradní vozidlo zdarma

V případě zaplacení 12 splátek předem získáváte slevu 5 000 Kč 
z roční platby (pozn.: měsíční splátka pak vychází na 9 382 Kč)

V případě složení vratné jistiny ve výši 350 000 Kč získáte slevu 16 800 Kč 
z roční platby (pozn.: měsíční splátka pak vychází na 8 398 Kč)
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Těšte se na nový Ford Focus kombi 
u vás doma v garáži

  zcela nově výrazný exteriér a vyspělý, 
propracovaný interiér

  široká paleta skvělých technologií pro 
vyšší bezpečnost (elektronický stabili-
zační systém ESC + asistent pro rozjezd 
ve svahu HSA + protiprokluzový asistent 
TA + bezpečnostní brzdový asistent 
EBA + protiblokovací brzdový systém 
ABS + elektronické rozdělování brzdné 
síly EBD + monitorování tlaku v pneu-
matikách TPMS + čelní, boční a stropní 
airbagy + zadní parkovací asistent)

  nadstandardní výbava pro komfort 
posádky (automatická dvouzónová kli-
matizace, audiosystém s CD/DVD a USB 
vstupy přehrává MP3, tempomat a nasta-
vitelný omezovač rychlosti, systém SYNC 
s Bluetooth Handsfree, funkcí AppLink 
a automatickým nouzovým voláním 
Emergency Assist a mnoho dalšího)

  moderní, úsporný, naftový agregát, 
který se špičkovou aerodynamikou 
snižuje kombinovanou spotřebu na 
4,5 l na 100 km

ALLRISK CAR EFFECTIVE
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Milan
Baroš

český 
fotbalový 
útočník

ROZHOVOR S KLIENTEM
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Jméno Milana Baroše, fotbalového 
útočníka, jednoho z nejúspěšnějších 

hráčů kopané v ČR a také klienta Allrisku, 
zná snad každý. Díky skvělým výsledkům 

a výhrám v několika prestižních 
fotbalových ligách patří k nejlepším 
fotbalistům v ČR. Co ale prozradil do 

magazínu ze svého soukromí? Dozvíte se 
v exkluzivním rozhovoru

 Allrisk: Dobrý den, pane Baroši, ví-
tejte u nás v Allrisku. Pojďme na první 
otázku – Co pro vás znamená fotbal?
Milan Baroš: Tak nad tím jsem takto 
hluboce asi nepřemýšlel. Všechno? 
(úsměv)

 Allrisk: Jak/kdy jste s fotbalem začínal?
Milan Baroš: Už jako malý kluk jsem 
si hrál s kamarády a míčem, ale moje 
první ofi ciální začátky byly za klub 

FC Vigantice. Pak jsem hrál chvíli za 
Rožnov pod Radhoštěm a ve dvanácti 
jsem přestoupil do Baníku Ostrava. 

V roce 1998 jsem začal s tímto klubem 
hrát českou ligu.

 Allrisk: Kdo byl vaším fotbalovým 
vzorem?
Milan Baroš: Nikdy jsem neměl žád-
ný velký vzor. Jako všichni kluci jsem 
v dorostu fandil české reprezentaci 
na mistrovství Evropy (1996 – 2. mís-
to, pozn. redakce), kde zářil Pavel 
Nedvěd a Karel Poborský, a velmi 

mě potěšilo, když jsem pak s těmito 
stejnými hráči vybojoval bronzovou 
medaili na Euru 2004.

 Hrát proti Messimu nebo 
Ronaldovi – to je úplně jiný svět
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Během své fotbalové kariéry jsem 
hrál třeba proti Messimu. Anebo 
proti Ronaldovi. A to je úplně jiný 
svět. Kolikrát jsem si říkal: co oni 
dělají jinak? Jak je to možné? Oni jsou 
úplně jinde. Smekám před nimi, ale 
za svůj vzor je nepovažuji. Vždyť jsou 
oba mladší než já. (smích)

 Allrisk: Jaké máte příjemné vzpo-
mínky:
1) Na Baník Ostrava, kde jste začínal? 
Milan Baroš: Moje srdcová záležitost. 
Zde jsem začal svoji fotbalovou karié-
ru a zřejmě ji zde po letech v Evropě 
a Turecku také ukončím.
2) Na českou reprezentaci? 
Milan Baroš: Jednoznačně Euro 
2004, kde se mi podařilo vstřelit 5 bra-
nek (nejlepší střelec ME 2004, pozn. 
redakce).
3) Na evropské kluby? 
Milan Baroš: O tom by se dalo dlou-
ze povídat, ale nemůžu zapomenout 
na anglické kluby Liverpool a Aston 
Villa a francouzský Olympique Lyon.

4) Na tureckou ligu? 
Milan Baroš: Pět let v istanbulském 
týmu Galatasaray SK patří k těm  
nejlepším, jaké jsem ve fotbalu zažil. 
Výborná bouřlivá atmosféra, nesmiři-
telní soupeři, skvělí fanoušci a parád-
ní trefy do sítě. Co více si přát?

 Allrisk: Kterých úspěchů, výher 
a titulů si nejvíce ceníte a proč?
Milan Baroš: Jednoznačně to u mě 
je vítězství v Lize mistrů UEFA s Li-
verpoolem v sezóně 2004/2005. Liga 
mistrů je tím nejvyšším, čeho lze na 
evropské klubové scéně dosáhnout, 
pak je už jen reprezentační mistrov-
ství Evropy a světa.

 Allrisk: Celou vaši kariéru dopro-
vázejí nepříjemná zranění. Bojíte se 
dalšího zranění?
Milan Baroš: Vloni jsem si v turecké 
lize poranil koleno, když se mi přetrhl 
vaz. Muselo to na operaci a dlouho jsem 
kvůli tomu nehrál. Letos jsem se po reha-
bilitaci vrátil do Baníku Ostrava a koleno 
zatím drží, tak snad bude vše v pořádku. 
Strach nemám, fotbal je kontaktní sport 
a podobné úrazy k tomu bohužel patří.

Milan Baroš v dresu české 
reprezentace během Mistrovství 
Evropy v roce 2004, kde se stal 
nejlepším střelcem turnaje  

 V anglickém FC Liverpool trávil 
část své fotbalové kariéry a s týmem získal 
vedle vítězství v Premier League (2002–
2003) i jeden z nejcennějších triumfů – 
pohár Ligy mistrů UEFA (2005)FO
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 Allrisk: Jak máte řešeno krytí 
rizik spojených s úrazy a případným 
výpadkem příjmů?
Milan Baroš: Přes vaše klientské 
centrum v Ostravě jsem si sjednal kva-
litní životní a úrazovou pojistku, která 

kryje tato rizika.

 Allrisk: Co považujete za důle-
žité, aby se mladí hráči prosadili 
v předních českých a evropských 
klubech? Co pro to musí udělat 
samotní hráči?
Milan Baroš: Jedna věc je mít talent 
a druhá je poctivý a tvrdý trénink, 
kdy musíte ze sebe vydat všechno, 
aby se to pak v zápase zúročilo. 
Bohužel dnes mladí hráči nemají tak 
velký talent, jak si sami často myslí, 
tréninky odfl áknou, mají mnoho ji-
ných zájmů a to všechno se projevuje 
na výkonu a kvalitě hry.

A aby se prosadili v Evropě? 
V dnešní době je absolutní nutnost 
umět hrát oběma nohama stejně, 
proto když mají jednu stranu slabší, 
chce začít zase tvrdě trénovat, ale to 
jsme opět na začátku toho, o čem 
jsem už mluvil.

 Allrisk: Jaké máte plány do bu-
doucna?
Milan Baroš: Fotbalu jsem obětoval 
hodně, proto bych se chtěl pomalu 
usadit a věnovat se rodině.

Děkujeme za rozhovor a přejeme 
mnoho úspěchů nejen ve fotbalu. FO
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Milan Baroš

Věk 33

Znamení štír

Bydliště Ostrava

Vzdělání střední s maturitou

Aktuální povolání

profesionální sportovec

Dobré vlastnosti ctižádostivost

Špatné vlastnosti ctižádostivost :-)

Životní motto 

„Za každým úspěchem stojí pořádná dřina.“

Vlastní cíl 

hrát fotbal, dokud budu moct

Oblíbené jídlo svíčková

Oblíbený fi lm Kmotr

Zajímavé, oblíbené místo (dovolená) 

Dubaj

Největší úspěchy v profesionální 
kariéře fotbalisty

1. místo ME – 2002 (reprezentace ČR U21)

3. místo ME – 2004 (reprezentace ČR)

Vítěz Ligy mistrů UEFA (Liverpool 2005)

Vítěz anglické ligy (Liverpool, 2002/2003), 
vítěz francouzské ligy (Olympique Lyon 
2006/2007), vítěz FA Cupu (Portsmouth, 
2008), vítěz turecké ligy (Galatasaray SK, 
2011/2012)



V roce 2005 společnost Allrisk uvedla 
na trh své jedinečné autopojištění

Výhody jedinečného  
autopojištění Allrisk

Z ásadní myšlenkou bylo 
zpřehlednění pojištění 
v rámci vybudovaného 

vlastního systému a zbavení klientů 
velké administrativní zátěže, aby 
klient mohl využívat spoustu výhod 
a benefi tů a měl všechny sjedna-
né pojistné produkty přehledné 
a transparentní.

S postupujícím časem se rozsah 
a služby jedinečného autopojištění All-
risk rozšiřovaly až do dnešní podoby. 

Rádi bychom zrekapitulovali hlav-
ní výhody jedinečného autopojištění 
Allrisk, tak jak ho dnes znáte:

Spojení produktů několika pojišťoven – 
Jednostránková smlouva na každé 
vozidlo / Sdružená fakturace – jedna 
platba za všechna pojištěná rizika
Jedinečný produkt autopojištění 
Allrisk, který v sobě nese výhody 
renomovaných pojišťoven i všestran-
nost jejich kombinací. Sjednání je 
jednoduché, rychlé a jedinečné ve 

sjednocení plateb za jednotlivé pro-
dukty různých pojišťoven.

To znamená, že můžete mít na 
vozidlo povinné ručení od jedné 
pojišťovny, havarijní pojištění od 
jiné pojišťovny, a přesto vše máte na 
jedné smlouvě, platíte vše společně 
na jednom vyúčtování.

Služby klientského servisu 
Každý klient jedinečného autopo-
jištění Allrisk může využívat služeb 
klientského servisu, který má na staros-
ti likvidaci pojistných událostí a auto-
půjčovnu Allrisk. Klientský servis zajistí 
veškeré úkony a asistenci při likvidaci 
pojistné události.

Jednotná technická asistence Allrisk
Největší přidanou hodnotou autopojiš-
tění Allrisk jsou sjednocené asistence 
bez ohledu na to, u jaké pojišťovny 
máte povinné ručení nebo havarijní 
pojištění. Asistence nezajišťují jednotli-
vé pojišťovny, ale přímo Allrisk 

ASSISTANCE, a to 7 dní v týdnu, 
365 dní v roce v rámci ČR i Evropy.

Již základní asistence EXCLUSIVE 
má nadstandardní rozsah a kryje pří-
pady poruchy vozu, odcizení i chyby 
řidiče (defekt pneu, vybitá baterie, za-
bouchnutí nebo ztráta klíčů od vozidla, 
nedostatek paliva a záměna paliva).

Rozšířená asistence EXCLUSIVE 
PLUS má výrazně vyšší asistenční 
limity pro opravu a odtah vozidla. 
Z dalších výhod můžeme jmenovat 
odtah vozidla na místo určené řidi-
čem vozu, zahrnuje ubytování pro 
posádku vozu nebo návrat do místa 
bydliště, příp. likvidaci vraku vozidla 
po nehodě.

Startovní balíček pojištění právní ochra-
ny aneb právník vždy na telefonu
Klienti ZDARMA získávají:

  roční limit pojistného plnění 
10 000 Kč,

  limit pojistného plnění na událost 
5 000 Kč,

ASSISTANCE, a to 7 dní v týdnu, 
365 dní v roce v rámci ČR i Evropy.

VÝHODY AUTOPOJIŠTĚNÍ
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  trestní řízení po dopravní nehodě 
vozidla,

  nárok na náhradu při škodě na 
vozidle,

  řešení sporu z jiného pojištění 
vozidla,

  telefonické tlumočení v zahraničí, 
pomoc s vyplněním nutných for-
mulářů, žádostí a potvrzení,

  znalecký posudek související 
s dopravní nehodou v hodnotě 
5 000 Kč

Po dopravní nehodě náhradní vozidlo 
vždy ZDARMA

  pro poškozeného po dopravní 
nehodě zajistíme náhradní vozidlo 
po dobu nezbytné opravy a navíc 
nejsou účtovány pevné náklady

  v případě zavinění dopravní neho-
dy vám poskytneme jako jediní na 
trhu  náhradní vozidlo až na 10 dní 
zdarma. Vztahuje se i na živelní 
událost, krádež a vandalismus

  pro klienty Allrisku s platným 
povinným ručením, havarijním 
pojištěním, sjednanou technickou 
asistencí EXCLUSIVE PLUS a s ak-
tivovaným tarifem Allrisk nálepka 
nabízíme i v případě zavinění do-
pravní nehody náhradní vozidlo 
až 10 dní zdarma

Klientský portál MŮJ ALLRISK
Každý klient jedinečného autopojiš-
tění Allrisk získává svůj přístup 
na klientský portál MŮJ ALLRISK 
(www.mujallrisk.cz).

Zde jsou mu zobrazeny:
  aktuální informace o jeho pojištění 
včetně historie

  aktuální stav všech sjednaných 
smluv včetně historie

  aktuální rozsah pojištění a asis-
tenčních služeb 

  platby
  v případě pojistné události aktuál-
ní stav jejího vyřízení

Nálepka Allrisk s telefonním číslem 
Allrisk ASSISTANCE
S pojištěním od společnosti 
Allrisk získává vozidlo ochrannou 
známku – samolepku Allrisk, která 
zabezpečí vždy pro řidiče vozidla 
potřebnou pomoc. 

Nálepka Allrisk s logem ověřené 
společnosti AXA ASSISTANCE, zná-
mé a respektované nejen v Evropě, 
dává ostatním účastníkům dopravní 
nehody nebo policii při silniční 
kontrole informaci, že klient je pod 
ochranou spolehlivého partnera se 
silným fi nančním zázemím.

Na nálepce Allrisk je uvedeno 
telefonní číslo naší NON-STOP právní 
a technické asistence Allrisk ASSISTAN-
CE a kontakt na svého „anděla stráž-
ného“ tak vozíte neustále s sebou.

Navíc klienti s vylepenou nálepkou 
Allrisk a aktivovaným tarifem Allrisk 
nálepka navíc získávají:
A) Rozšíření asistenčních služeb:

  zvýšení limitů asistenčních služeb 
na opravu na místě a odtah

  asistenční služby i v případě „živel-
ní události“ a „vandalismu“ 

  pro klienty s EXCLUSIVE PLUS 
jsou zajištěny asistenční služby 
i v případě vyproštění ze sněhu

B) Exkluzivní PNEUPOJIŠTĚNÍ, které 
kryje následující rizika: 

  poškození pneumatik způsobené 
najetím na hřebík či jiný ostrý 
předmět

  poškození způsobené špatným 
stavem vozovky (např. proražení 
v důsledku najetí do výtluku)

C) Neomezený odtah vozidla 
v ČR po nehodě: 

  v případě, že vaše vozidlo nebude 
po nehodě pojízdné, Allrisk ASSI-
STANCE vám zajistí odtah vozidla 
na vámi určené místo v rámci 
České republiky, a to bez omezení 
počtu kilometrů.

Stále pracujeme na zlepšení pro-
duktové řady jedinečného autopojiště-
ní Allrisk, což dokazuje časová osa na 
další dvojstraně.

VÝHODY AUTOPOJIŠTĚNÍ
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Historie jedinečného 
autopojištění Allrisk

Nálepka Allrisk 
s jednotným telefonním 
číslem na NON-STOP 
asistenční linku Allrisk 
ASSISTANCE se stává 

pro všechny klienty 
ochrannou známkou 

jejich autopojištění

Všichni klienti 
se sjednaným 

autopojištěním Allrisk 
získávají startovací 

balíček pojištění 
právní ochrany 

a nadstandardní 
technické asistence 
EXCLUSIVE zdarma

Vznik klientského 
servisu – zvyšuje 
se úroveň služeb 

a komfort pro klienty 
Allrisku

Začátek prodeje 
jedinečného 

autopojištění Allrisk

Spojení produktů 
povinného ručení 

a havarijního pojištění 
několika pojišťoven do 
jedné nabídky Allrisk

Vzniká oddělení 
likvidace pojistných 

událostí, které pomáhá 
klientům s vyřízením 
všech úkonů škodné 

události na pojišťovnách

Sdružená fakturace – 
různé produkty Allrisku 

dostává klient na 
jednotné faktuře

Všichni klienti získávají 
klientskou kartičku 

s jednotným telefonním 
číslem NON-STOP 

asistenční linky Allrisk 
ASSISTANCE

Autopůjčovna Allrisk 
otvírá pobočky v Praze 

a Ostravě

Allrisk jako jediný na 
trhu nabízí náhradní 
vozidlo i v případě 
zaviněné dopravní 

nehody až na 3 dny 
zdarma

32 566
klientů

39 858
klientů

23 868
klientů

13 986
klientů

18 526
klientů

48 879
klientů

200920072005 201020082006



Pro klienty se 
sjednanými produkty 

POV, HAV, EXCLUSIVE 
PLUS a aktivovaným 

tarifem Allrisk nálepka 
je náhradní vozidlo při 
dopravní nehodě až na 

10 dní zdarma

Pro klienty 
s aktivovaným tarifem 

Allrisk nálepka 
nabízíme exkluzivní 
PNEUPOJIŠTĚNÍ 

zdarma

Pro klienty 
s aktivovaným tarifem 

Allrisk nálepka 
nabízíme po dopravní 
nehodě odtah po ČR 
bez omezení počtu 

kilometrů

Assistence 
EXCLUSIVE PLUS – 

klienti si mohou 
za malý příplatek 
velmi významně 
rozšířit rozsah 

a limity technických 
asistenčních služeb 
Allrisk a daleko lépe 

předejít možným 
rizikům

Spouštíme 
klientský portál 

www.mujallrisk.cz, 
kde má klient online 

přehled o svých 
produktech Allrisk

Allrisk jako jediný na 
trhu nabízí náhradní 
vozidlo i v případě 
zaviněné dopravní 

nehody až na 3 dny 
zdarma

Klienti s aktivovaným 
tarifem Allrisk nálepka 

navíc získávají

 Zvýšení limitů 
asistenčních služeb 
na opravu na místě 

a odtah

 Asistenční 
služby i v případě 
„živelní události“ 
a „vandalismu“

 Pro klienty 
s EXCLUSIVE PLUS 

jsou zajištěny asistenční 
služby i v případě 

vyproštění ze sněhu

Povinné ručení až 
na rok zdarma – 

klientům se sjednaným 
povinným ručením 
a produktem Allrisk 

EFFECTIVE nabízíme 
bonus na povinné 
ručení až ve výši 

2 000 Kč

Všem klientům 
se sjednaným 

autopojištěním Allrisk 
přidáváme zcela 

zdarma technickou 
asistenci při střetu se 

zvěří

Více informací 
o novince pro rok 2015 

naleznete na další 
dvojstraně magazínu

78 573
klientů

57 172
klientů48 879

klientů

67 808
klientů

Více než

87 126*

klientů

Předpoklad

100 000
klientů

20132011 2015201420122010

  *  Počet klientů k datu 
1. 11. 2014 byl 
87 126

20152014

  *  Počet klientů k datu 
1. 11. 2014 byl 
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Pro všechny klienty 
jedinečného autopojištění Allrisk
Na předchozí dvojstraně jste si mohli všimnout, že pro 
vás připravujeme každý rok něco nového, praktického 
a hlavně něco, co skutečně potřebujete

Allrisk magazín  2015 

Příběh divočáka Pepy

Rodina pana Chytrého jela 

na chatu a potkala divočáka Pepu

I když to pan Chytrý ubrzdil, 

Pepa se lekl a sedl na kapotu auta

Pan Chytrý vytáhl klientskou 

kartičku a zavolal na non-stop linku 

Allrisk ASSISTANCE

Asistenční služba přistavila 

    zdarma náhradní vozidlo 

      a poškozené auto odvezla 

               do servisu
Divočák Pepa už ví, že na auta 

s nálepkou Allrisk se nesedá 

a vyučuje o tom zvířátka v lese

     Náklady za opravu auta 

       uhradila pojišťovna 

     

Příběh divočáka Pepy
Příběh divočáka Pepy

Srážky se 

zvěří se 

s NÁMI 
bát nemusíte

Pro všechny klienty jedinečného autopojištění Allrisk připojištění srážky se zvěří ZDARMA
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P ro rok 2015 jsme nachystali 
jedno z nejzajímavějších po-
jištění, které od nás dostanou 

ZDARMA všichni klienti jedinečného 
autopojištění Allrisk se sjednaným 
produktem povinné 
ručení – technickou 
asistenci při střetu 
se zvěří. Navíc 
všichni klienti 
s aktivovaným ta-
rifem nálepka mají 
toto připojištění zcela 
bez spoluúčasti. Přesný návod, jak 
aktivovat tarif nálepka, naleznete na 
stránce www.allrisk.cz/nalepka.

Jaká rizika kryje technická asistence 
při střetu se zvěří?
Jedná se o pojištění  s územní 
platností po celé České republice, 
zajištěné prostřednictvím Allrisk 
ASSISTANCE pro případy, kdy 
dojde ke střetu vozidla s domácími 
zvířaty nebo divokou zvěří. V řadě 
těchto případů zpravidla nelze určit 
konkrétní osobu, která by odpověd-
nost za vzniklou škodu nesla.

Jednou z podmínek pro vypla-
cení náhrady škody je oznámení 
dopravní nehody policii ČR, a to 
i v případě, že zvěř z místa nehody 
uteče. Nehodu a škodu je třeba dále 
nahlásit na NON-STOP asistenční 
lince Allrisk ASSISTANCE, kde vám 
poradí, jak dále postupovat.

Pozor, připojištění se nevztahuje 
například na případy, kdy ve snaze 
zabránit srážce se zvířetem strhnete 
řízení a nabouráte například do 
stromu! V takovém případě nedošlo 

ke srážce se zvěří a škodu nelze 
řešit přes toto připojištění.

Proto odborníci na bez-
pečnost silničního provozu 
doporučují nejednat zbrkle 
a škodu minimalizovat 

pouze mírným brzděním či 
plynulejším vyhnutím se zvířeti. 

Zároveň pamatujte na to, že v nižší 
rychlosti máte více času na úhybný 
manévr a výrazně klesá také výše 
škody, kterou případná srážka se 
zvířetem způsobí.

Mám havarijní pojištění, využiju toto 
připojištění?
Možná si říkáte „Mám přece hava-
rijní pojištění, je mi toto připojištění 

vůbec k něčemu?“ Samozřejmě, 
že toto připojištění má smysl i pro 
klienty s uzavřeným havarijním 
pojištěním. 

Jednou z hlavních výhod je, že 
si v případě srážky se zvěří nekazíte 
škodní průběh (a tím i případné bu-
doucí zdražení) na havarijním pojiš-
tění. Další, opět znatelná výhoda je, 
že na rozdíl od havarijního pojištění  
nemusíte platit spoluúčast, proto-
že všichni klienti s aktivovaným 
tarifem Allrisk nálepka mají toto 
připojištění bez spoluúčasti. Přesný 
návod, jak aktivovat tarif nálepka, 
naleznete na stránce www.allrisk.cz/
nalepka.

Více informací naleznete na 
klientském portále Allrisk, na stránce 
www.mujallrisk.cz. S orientací na 
tomto portále vám rád pomůže váš 
makléř nebo pracovníci kterékoli 
z našich obchodních kanceláří. 

Technická asistence při střetu se zvěří
Vozidla do 3,5 tuny Roční limit Spoluúčast

Územní platnost ČR ČR

Povinné ručení bez aktivo-
vaného tarifu Allrisk nálepka

20 000 Kč 5 000 Kč

Povinné ručení s aktivo-
vaným tarifem Allrisk 
nálepka

20 000 Kč 0 Kč

ke srážce se zvěří a škodu nelze 

Novinka 2015



Gymnastický
aerobik

rozhovor s reprezentantkami ČR 
nejen o účasti na MS
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Při pohledu na tři krásné dívky někde 
v kavárně byste asi nepoznali, že vidíte 
vícenásobné mistryně České republiky 

v gymnastickém aerobiku, které nás 
letos reprezentovaly na mistrovství 

světa v mexickém Cancúnu. Allrisk trio 
soutěžících na cestě do Mexika a USA 

podpořil a připravil exkluzivní rozhovor

 Allrisk: Dobrý den, dámy. Víme, 
že se vracíte ze Severní Ameriky, 
konkrétně Mexika a Spojených států 
amerických. Na jakých soutěžích jste 
byly a jakých úspěchů jste dosáhly?
Kateřina Hortová: V Mexiku bylo 
mistrovství světa v gymnastickém 
aerobiku. Celá výprava České republi-
ky měla zhruba 20 členů. Závody byly 
ve městě Cancún a my jsme tam byly 
týden, abychom zvládly aklimatizaci, 
tréninky a přípravu na samotnou sou-
těž. V kategorii trojic, ve které společně 
závodíme, jsme skončily na 21. místě.

Po mistrovství světa jsme se 
přesunuly do Las Vegas, kde se konal 
mezinárodní otevřený šampionát 
USA, na kterém jsme se umístily jako 
čtvrté z osmi týmů v naší kategorii.
Lucie Vidláková: I přesto, že jsme 
na světovém šampionátu skončily 

na 21. místě z 25 tříčlenných týmů, 
bereme už jen samotnou účast za 
velký úspěch. Na velkých soutěžích, 
jako je mistrovství světa nebo Evropy, 
je velká konkurence a jsou zde týmy, 
které mají mnohem širší členskou 
základnu a vyšší úroveň podpory. 
Pro nás je vždy úspěchem účast na 
velké soutěži. Tam pořádně zaboju-
jeme a jsme rády, když někoho tzv. 
„dáme“. O to větší radost jsme měly 
ze 4. místa v Las Vegas!

 Allrisk: Jak jste vybojovaly postup na 
mistrovství světa? Byla to těžká cesta?
Lucie Vidláková: Ano, byla :-).
Monika Geržová: Ještě to tro-
chu doplním. V jarní části sezóny 
2013/2014 byly jen tři kvalifi kační 
závody, dva u nás a poté jeden na 
Slovensku. Účast na mistrovství 

Správně provedená 
sestava vyžaduje velké 

soustředění a souhru 
celé trojice gymnastek 
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světa letos v Mexiku jsme si zajistily 
vítězstvím v mezinárodním mistrov-
ství České republiky, které se konalo 
v dubnu ve Zlíně. 

 Allrisk: Jak jste se dostaly ke 
sportu a později ke gymnastickému 
aerobiku?
Kateřina Hortová: U nás doma 
to bylo dost jednoduché. Sportovní 
gymnastiku dělala už moje starší 
sestra, a proto mě rodiče poslali do 
přípravky ve 3 letech. Později jsem 
kvůli zranění přesedlala na gymnas-
tický aerobik, který je mým sportov-
ním partnerem doteď.
Lucie Vidláková: Já jsem začala 
o něco později. V 7 letech jsem se 
pustila do komerčního aerobiku. Ro-

diče nechtěli, abych po škole seděla 
doma. Později mě lektorka sama při-
vedla ke gymnastickému aerobiku. 
U toho jsem zůstala až doteď, protože 
mě to prostě a jednoduše baví.

Kateřina Hortová: Ono nás to 
musí bavit, jinak bychom to už dávno 
nedělaly. Ráda bych na tomto místě 
upozornila na rozdíl mezi námi 
a konkurencí ve světě, kde je celková 
podpora mnohem vyšší a řada týmů 
má profesionální sportovce, kteří 
mají sponzorské smlouvy a jsou za 

své sportovní výkony placeni. Napro-
ti tomu my musíme chodit do práce 
nebo do školy a ve volné chvíli na 
tréninky. Proto jsme rády, jak už bylo 
zmíněno, že na velkých soutěžích 

porazíme alespoň některé konku-
renční týmy.

 Allrisk: A jak dlouho děláte gym-
nastický aerobik na vrcholové úrovni?
Monika Geržová: Od roku 2007, 
když jsem byla na mistrovství Evropy 
v Maďarsku. To znamená 7 let.

 Skloubení osobního života, studia 
a sportu vyžaduje změnu priorit
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Kateřina Hortová: U mě to byl rok 
2008 a mistrovství světa v němec-
kém Ulmu.
Lucie Vidláková: Pokud to berete 
z pohledu účasti na mistrovství světa 
či Evropy, tak já od roku 2010, když 
byly závody ve Francii.

 Allrisk: Jak vypadá váš běžný tré-
ninkový týden?
Kateřina Hortová: To vždy záleží 
na množství studia a množství prá-
ce, ale když budu brát nějaký stan-
dardní týden, tak zhruba následov-
ně: v pondělí, ve středu a v pátek 
máme trénink dvě hodiny. K tomu 
víkendy, kdy máme ještě alespoň 
jeden den trénink na dvě hodiny, 
ideálně oba dny.

Monika Geržová: A k tomu máme 
další doplňkové aktivity, jako je např. 
běh na fyzickou kondici, posilování 
v podobě pilates nebo power jógy 
na sílu, ale to už je na nás, kdy to do 
harmonogramu zařadíme. Ve výsledku 
cvičíme téměř denně, jen občas máme 
jeden den v týdnu volno na regenera-
ci, kterou trochu zanedbáváme :-)

 Allrisk: Když slyším tréninkové 
plány a zatížení, napadá mě otázka, jak 
to zvládáte v běžném životě? Musíte 
se ve volném čase „omezovat“ kvůli 
tréninkům?

Milé úsměvy jsou součástí 
tohoto sportu, bez ohledu na to, 

jak jsou prováděné cviky 
fyzicky náročné 

ROZHOVOR S KLIENTEM

KateřinaKateřina
Hortová

Rok narození 1986

Znamení blíženec

Bydliště Brno

Vzdělání 
vysokoškolské, Masarykova univerzita 
v Brně, obor – nutriční specialista

Aktuální povolání
nutriční specialista

Dobré vlastnosti
nedovedu posoudit

Špatné vlastnosti 
těch je :-)

Životní motto
„Můžeš mít strach, ale nesmíš se bát!“

Vlastní cíl
užívat si života naplno

Oblíbené jídlo
italská kuchyně

Oblíbený fi lm
Někdo to rád horké

Zajímavé, oblíbené místo (dovolená) 
Paříž

Oblíbený prvek v GA
všechny silové prvky

Největší úspěchy v kariéře GA 
pravidelně se účastníme ME a MS!
 2009 ME Liberec – 11. místo
 2013 MČR Liberec – 1. místo
 2014 MČR Zlín – 1. místo
 2014 MS Mexiko, Cancún – 21. místo
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Lucie Vidláková: Studium a práci 
moc omezit nelze. Zábavu musíme 
omezit před závody, kdy se zvyšuje 
počet tréninků. Závodní sezóna je od 
března do června a pak od září do 
začátku prosince.
Kateřina Hortová: Ono to není 
o omezování jako takovém, je to spí-
še o nastavení životních priorit. Když 
to vezmu ze svého pohledu, bylo 

to třeba u některých zkoušek nebo 
státnic na vysoké škole, kdy jsem si 
některé termíny kvůli závodům posu-
nula na pozdější dobu a prodloužila 
jsem si o rok studium.

Když už jsem se dostala na to 
rozcestí, že jsem si musela vybrat, 
vždy jsem preferovala závody, 
protože škola se dá dodělat téměř 
kdykoliv později, ale závodit na 

vrcholové úrovni už asi dlouho 
nebudu.
Lucie Vidláková: Já jsme měla jedno 
velké rozcestí v období puberty, 
kdy jsem se chtěla bavit a chodit za 

Allrisk podpořil trio soutěžících 
a výsledkem je skvělé 4. místo 

z mezinárodního otevřeného 
šampionátu USA 
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kamarády ven, ale rodiče chtěli, abych 
pokračovala dále ve sportu. Nakonec 
jsem vydržela u gymnastického aerobi-
ku a teď zpětně vím, že to rozhodnutí 
bylo správné.
Kateřina Hortová: Na stejném 
rozcestí se ocitla také naše bývalá 
členka tria Eva Vlašimská, která však 
dala přednost studiu a dokončení vy-

soké školy. Proto jsme museli celkem 
rychle hledat náhradu a bylo pro nás 
velké plus, že se k nám do trojice 
přidala Monika, která patří k těm 
nejlepším závodnicím u nás v ČR.

 Allrisk: Jak spolu vycházíte mimo 
tréninky a závody?
Monika Geržová: Ty dva letní měsíce, 
kdy jsme byly na závodech ve světě, 
jsme byly dennodenně neustále spolu. 
A tam se ukázalo, že jsme opravdu 
dobrý tým a jen tak něco nás neroz-
hodí, naopak bych řekla, že nás to více 
semklo. Alespoň si to já myslím (ostat-
ní holky jen s úsměvem přikyvují).

 Allrisk: Jak vypadá váš jídelníček? 
Držíte nějaké diety a máte nějaké 
„jídelníčkové hříchy“?
Kateřina Hortová: V tomto ohledu 
mají holky velkou výhodu ve mně, 

protože jsem vystudovala obor 
nutriční specialista na Lékařské fa-
kultě Masarykovy univerzity v Brně. 
A když řeší nějakou situaci, dám jim 
doporučení, jak se stravovat.

Naštěstí je gymnastický aerobik 
v tomto ohledu trochu benevolent-
nější než jiné sporty, že nemusíme 
držet nějaké přísné diety. Ale je 

pravdou, že před závody se snažíme 
držet se stranou od všech sladkostí, 
čokolád a bonbónů.

Naopak po závodech si dopře-
jeme nějakou tu odměnu, ale všeho 
s mírou.
Monika Geržová: Z „jídelníčko-
vých hříchů“ bych mohla jmenovat 
nějakou tu čokoládu, ale pak na 
trénincích a závodech je u různých 
cviků cítit každý gram navíc. A když 
máme nějaké ambice, plány a cíle, 
tak si občas nějaký ten „hříšek“ raději 
odpustíme.

 Allrisk: Co nějaké sportovní úrazy?
Kateřina Hortová: V mládí jsem 
spadla z bradel a došlo k závažnější-
mu poranění v oblasti pravého lokte. 
Operace, pár šroubů a následná 
rehabilitace zajistila plnou hybnost 
ruky, ale pokračovat ve sportovní 

 Nejčastějším úrazem gymnastek 
jsou natažené vazy v kotníku

Rok narození 1994

Znamení lev

Bydliště Brno

Vzdělání 
střední s maturitou

Aktuální povolání
student fyzioterapie Masarykovy 
univerzity v Brně

Dobré vlastnosti
skromná, společenská

Špatné vlastnosti 
cholerik, „stresař“

Životní motto
„Vzdát se je horší než být poslední.“

Vlastní cíl
být šťastná

Oblíbené jídlo
těstoviny na všechny způsoby

Oblíbený fi lm
Někdo to rád horké

Zajímavé, oblíbené místo (dovolená) 
Yucatán, Mexiko

Oblíbený prvek v GA
moldovan

Největší úspěchy v kariéře GA 
pravidelně se účastníme ME a MS!
 2013 MČR Liberec – 1. místo
 2014 MČR Zlín – 1. místo
 2014 MS Mexiko, Cancún – 21. místo

LucieLucie
Vidláková
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gymnastice mi lékaři nedoporučili. 
Následoval tedy přestup do gymnas-
tického aerobiku.
Lucie Vidláková: Já jsem naštěstí 
žádný velký úraz neměla. Bohužel 
mám uvolněné vazy a tzv. vyhazovací 
rameno. Mezi klasické úrazy v našem 
sportu patří natažené nebo natržené 
vazy v kotníku, což v gymnastickém 
aerobiku potká téměř každého.

 Allrisk: A jak máte kryto riziko 
úrazu?
Kateřina Hortová: Svoje vlastní 
úrazové pojištění mám sjednáno.

 Allrisk: Příští rok (2015) 
bude váš brněnský klub 

slavit 10. výročí. Co 
plánujete k jubileu?

Kateřina Horto-
vá: Každoročně 

pořádá-
me jedno 

kolo Pohá-
ru federací, 

kde jsou soutěžící 
z České republiky 

a Slovenska, a rády 
bychom ten následující 

v roce 2015 vyhrály.
Lucie Vidláková: Navíc chystáme 
naší trenérce, paní Martě Muchové, 
jedno malé překvapení, aby nám 
neutekla jinam. �

 Allrisk: Když by chtěl někdo 
začít s gymnastickým aerobikem, 
co pro to má udělat?
Kateřina Hortová: Každé září 
otevíráme přípravku pro malé děti 
od 4 let. Ve starším věku je dobré, 
když děti mají už něco za sebou, 
např. základy sportovní či moderní 
gymnastiky nebo baletu. 

 Allrisk: Vaše plány do budoucna?
Lucie Vidláková: V osobním 
životě bych ráda dostudovala 
vysokou školu a v gymnas-
tickém aerobiku chci 
dále trénovat a zlep-
šovat se.
Monika Ger-
žová: Ráda 
bych se 

Radost z výhry na domácí půdě. 
Pohár federací 2014, Brno 

 Allrisk:  Allrisk: Příští rok (2015) 
bude váš brněnský klub 

slavit 10. výročí. Co 
plánujete k jubileu?

Kateřina Horto-
vá: 

kde jsou soutěžící 
z České republiky 

a Slovenska, a rády 
bychom ten následující 

v roce 2015 vyhrály.

kolo Pohá-
ru federací, 

kde jsou soutěžící kde jsou soutěžící 
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Gymnastický aerobik

Gymnastický (neofi ciálně sportovní) 
aerobik je aerobik upravený pro soutěže. 
Vznikl na základě tanečního aerobiku 
pro veřejnost. Celosvětově se rozšířil na 
konci 90. let 20. století.

Když se začal formovat jako sou-
těžní aktivita a stal se členem rodiny 
ostatních gymnastických disciplín, bylo 
nezbytné přidat k uměleckým a technic-
kým aspektům kritéria obtížnosti, aby 
bylo možné vytvořit soutěžní podmínky 
a položit základ profesionálním pravi-
dlům. Ta byla prvořadým a nezbytným 
předpokladem pro to, aby se z aerobiku 
stal opravdový a uznávaný sport a nezů-
stal pouze zábavou.

Soutěží se v několika kategoriích – 
muži a ženy individuálně, smíšené páry, 
mužské a ženské trojice, mužské a žen-
ské týmy (5 soutěžících). Závodní plocha 
pro soutěž jednotlivců má rozměry 
7 × 7 m, pro ostatní kategorie 
10 × 10 m. Sestavy jsou 
předváděny za doprovo-
du hudby. Sestava trvá 
90 vteřin.

Hodnotí se 
obtížnost 
sestavy, 
technické 
provedení 
jednotlivých 
prvků, správný 
timing, synchronizace 
závodníků, choreografi e 
a celkový umělecký dojem. 
Sestava by měla obsahovat 
prvky ze 4 skupin (dynamická síla, 
statická síla, skoky a skupina prvků rov-
nováhy a stability), zvedačky, začáteční 
a konečnou pózu.



probojovala do fi nále na mistrovství 
světa, jelikož na mistrovství Evropy 
se mi tento sen již dvakrát splnil. 

Pokud do toho dáme všechno, 
myslím, že na to máme.
Kateřina Hortová: Mně do-
dalo hodně energie a motiva-

ce nové složení našeho tria, 
proto jsem se pustila znovu 
do toho kolotoče tréninků 

a těším se na další závo-
dy. V osobním životě už 

mám dostudováno, ale 
ráda bych se i nadále 

věnovala gymnas-
tickému aerobiku 

z pohledu 

trenérky těch nejmenších. Chtěla 
bych pomoci rozvoji tohoto zajíma-
vého sportu, aby se zde vytvořila 

širší členská základna, tak jako tomu 
je např. ve Francii, Rumunsku nebo 
Rusku, která by v budoucnu byla více 
konkurenceschopná na evropských 
nebo světových soutěžích. 

 Allrisk: Dámy, děkuji za rozhovor 
a za celý Allrisk vám přejeme hodně 
úspěchů.
Kateřina Hortová: Děkujeme 
vedení Allrisku za podporu, za vaše 
přání a zdravíme všechny klienty 
Allrisku. Přijďte se na nás podívat 
na jaře 2015, kdy bude náš brněnský 
klub pořádat 1. kolo Poháru federa-
cí. Těšíme se na vás! 

 V roce 2015 oslaví brněnský 
klub 10. výročí. Vítězství v Poháru 
federací by bylo krásným dárkem

  Pohled z ptačí perspektivy 
nejlépe vystihne vzájemnou 

synchronizaci cvičících

Rok narození 1992

Znamení blíženec

Bydliště Zlín

Vzdělání 
střední s maturitou

Aktuální povolání
studentka oboru Trenérství na Univerzitě 
Palackého v Olomouci

Dobré vlastnosti
obětavost

Špatné vlastnosti 
vztahovačnost

Životní motto
„NEVER GIVE UP!“ – (Nikdy to nevzdávej!)

Vlastní cíl
fi nále ME a MS!

Oblíbené jídlo
pizza

Oblíbený fi lm
Táta v sukni

Zajímavé, oblíbené místo (dovolená) 
USA

Oblíbený prvek v GA
Cossack

Největší úspěchy v kariéře GA 
 18× mistryně České republiky
 8. místo na ME IW 2009
 8. místo na ME TRIO 2011

MonikaMonika
Geržová

ROZHOVOR S KLIENTEM

Allrisk magazín  2015 35



V České republice si drtivá většina lidí při vyslovení slova 
„rum“ představí Tuzemák, který nemá s pravým rumem 
vůbec nic společného. Kvalitní rum se vyrábí z melasy 

cukrové třtiny a je zajímavým pitím pro nepřeberné 
množství vůní, chutí a barev. Objevte s námi kouzlo toho 

tmavě jantarového moku

RUM

LIFESTYLE
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Historie rumu a jeho 
výroby jde ruku v ruce 
s historií cukru a ze-

jména pak s historií cukrové 
třtiny, která původně rostla 
pouze v Indonésii. Čínští 
obchodníci rozšířili její 
známost do Indie a Asie, 
odkud ji Arabové přinesli 
do severní Afriky a na Blíz-
ký východ. Odtud už byl jen 
krůček k tomu, aby se do-
stala do Evropy (8. stol. n. l.) 
a následně dále do světa. 
Pokud bychom chtěli znát 
datum, kdy byl vyroben 
první rum, měli bychom 
těžké pořízení.

Jisté je, že benátský kupec 
a cestovatel Marco Polo se již ve 
14. století zmínil, že na svých cestách 

na Východ narazil na podivné víno 
vyráběné z cukru, čímž nevědom-
ky zanechal jednu z prvních zpráv 
o existenci rumu.

Historickým milníkem a základ-
ním kamenem pro rozvoj rumu byla 
druhá plavba Kryštofa Kolumba 
do Ameriky v roce 1493, na které 
s sebou do Nového světa přivezl 

Evropanům již známá 
semínka cukrové třtiny. 
Úrodná karibská půda měla 
všechny předpoklady pro 
pravidelnou a bohatou 
sklizeň cukrové třtiny. Co 
zatím chybělo, byly lidské 
síly, které by úrodu sklidily 
a zpracovaly, a tak byl vývoj 
rumu odkázán na první 
drobné experimenty karib-

ských nadšenců.
První amatérské pokusy o výrobu 

karibského rumu byly prováděny 
právě otroky, kteří zjistili, že melasu 

čili lepivý a sladký sirup, který zbývá 
po zpracování cukrové třtiny, lze po 
přidání vody a zkvašení přeměnit 
na alkohol. První odvážlivci, kteří 
přemohli strach a nebáli se novou 
tekutinu vypít, nemohli být nikterak 
nadšeni. Chuť rumu byla těžká a zce-
la jiná než doposud známé nápoje, 
pro mnohé byla dokonce odpuzující.

 Rum byl v 16. století zmiňován 
jako ďábelský zabiják. Pili jej 
zejména otroci na plantážích

istorie rumu a jeho 
výroby jde ruku v ruce 
s historií cukru a ze-

jména pak s historií cukrové 
třtiny, která původně rostla 
pouze v Indonésii. Čínští 
obchodníci rozšířili její 
známost do Indie a Asie, 
odkud ji Arabové přinesli 
do severní Afriky a na Blíz-
ký východ. Odtud už byl jen 
krůček k tomu, aby se do-
stala do Evropy (8. stol. n. l.) 
a následně dále do světa. 

Evropanům již známá 
semínka cukrové třtiny. 
Úrodná karibská půda měla 
všechny předpoklady pro 
pravidelnou a bohatou 
sklizeň cukrové třtiny. Co 
zatím chybělo, byly lidské 
síly, které by úrodu sklidily 
a zpracovaly, a tak byl vývoj 
rumu odkázán na první 

 Rum Ron Zacapa Centenario 23 
je blend rumů, které zrají 
v dubových sudech 6–23 let. 
Specialitou guatemalské značky 

Zacapa je výroba rumu 
z panenského sirupu
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V 16. století nejsou výjimkou 
zmínky o „ďábelském zabijáku“ 
nebo „pekelné a příšerné lihovině“, 
kterou pili zejména otroci na plantá-
žích. Zlepšení ponuré kvality rumu 
se očekávalo po založení první pro-
fesionální palírny v roce 1664 na Sta-
ten Islandu v tehdejších amerických 
koloniích. Netrvalo dlouho a začaly 
vznikat palírny nové a nové, z nichž 
každá více či méně přispěla ke zvy-
šování kvality a pitelnosti rumu.

Ve Španělsku dokonce podpořili 
rozvoj rumů ze státní pokladny a na-
bídli odměnu každému, kdo dokáže 
vylepšit recept tehdejších těžkých 
a tmavých rumů. Během krátké chvíle 
se tak ve španělsky mluvících zemích 
zlepšila úroveň destilace, fi ltrování 
a proces zrání byl nově prováděn 
v dubových sudech. Díky tomuto 
vznikly rumy jemné a lehké, přesně 
takové, které dnes patří k těm nejoblí-
benějším.

Jelikož poptávka po cukru byla 
v 17. a 18. století obrovská, bylo 
zapotřebí značného množství levné 
a zejména odolné pracovní síly. Vznikl 
nechvalně proslulý trojstranný obchod 
s otroky. Evropané přiváželi do Afriky 
zboží jako oblečení, sůl a zejména 
zbraně. Zboží bylo vyměněno za ot-
roky. Ti byli přivezeni na karibské plan-
táže cukrové třtiny a prodáni plantáž-
níkům, aby pracovali na jejich polích. 
Lodě byly naloženy cukrem, tabákem 
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a dalšími surovinami, aby celý náklad 
směřoval opět do mateřské země. Ten-
to trojstranný obchod byl nesmírně 
efektivní a nebyl ničím limitován.

Lahodný nápoj na vzestupu

Jako důkaz vzrůstající popularity 
rumů v koloniích a Americe svědčí 
mimo jiné i fakt, že obchod s rumem 
pomohl vyvolat americkou revoluci 
v roce 1764. A následně během inau-

gurace historicky prvním preziden-
tem USA trval George Washington 
na tom, aby měl v kanceláři svůj 
oblíbený sud rumu z Barbadosu.

Kromě karibské oblasti hrál rum 
významnou roli v dějinách Austrálie. 
V počátcích kolonizování Austrálie se 
zde rum běžně používal při nedo-
statku mincí i jako platidlo. Když se 
v r. 1808 nově jmenovaný guvernér 
Nového Jižního Walesu William 
Blight (nechvalně proslulý kapitán 
ze vzbouřené Bounty) pokusil tuto 
praxi zrušit, byl kvůli tomu svými 
podřízenými sesazen. Přestože 
obchodování s rumem bylo spíše 
záminkou a hlavní příčinou celé 
události byla Blightova neústupnost 
a schopnost nadělat si nepřátele 
mezi místními činiteli a významnými 
usedlíky, incident vešel do dějin pod 
jménem Rumová rebelie, a je uváděn 
jako jediný úspěšný politický převrat 
ozbrojenými silami na australském 
kontinentě.

S novodobou historií rumu je 
spojen zejména Don Facundo Bacar-
di Massó, který v roce 1862 založil 
společnost Bacardi na Kubě ve městě 
Santiago de Cuba.

Rumy Bacardi se proslavily čtyřmi 
převratnými kroky ve výrobě, které 
většina lihovarů používá dodnes. 

 Cesta rumu od produktu karibských 
otroků po kvalitní a lahodné pití byla 
zdlouhavá. Dnes mají tyto nápoje své 
pevné místo v každém baru

LIFESTYLE
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CukrováCukrová
třtina

Cukrová třtina (saccharum) je druh trávy 
a původně pochází z jihovýchodní Asie. 
Cukrové třtiny existuje kolem 40 druhů 
a stonky této trávy dosahují až šesti metrů, 
i když běžně se sklízí zhruba po dosažení 
růstu tří metrů. Jelikož se dá nenáročně 
pěstovat ve většině tropických oblastech, 
je rozšířena prakticky po celém tropickém 
světě. V karibské oblasti probíhá sklizeň 
cukrové třtiny dvakrát ročně. V dnešní době 
se sklizeň cukrové třtiny provádí za pomoci 
speciálních kombajnů, které dokážou sklidit 
až pět set kilo cukrové třtiny za hodinu.

Hlavním produktem je samozřejmě 
cukr, který se získává pomocí lisování 
třtinových stonků a následného vaření 
šťávy. Vedlejším produktem je melasa, což 
je hustá sirupovitá tekutina, která obsahuje 
stále ještě vysoké procento cukru, a je 
vhodná pro výrobu rumu.



Prvním krokem bylo použití speci-
álního kmenu kvasinek La Levadura 
Bacardi při fermentaci. Do této doby 

se rum stáčel ihned po destila-
ci, a tedy druhým převratným 
krokem bylo staření v dubových 
sudech. Třetím významným kro-
kem byla fi ltrace přes tajně vy-
robené dřevěné uhlí, které daný 

destilát zbavilo přebytečné 
ostrosti, zjemnilo jeho chu-
ťové vlastnosti, odstranilo 
nečistoty a také odstrani-
lo zabarvení po sudu na 
čirý produkt.

Jen pro zajímavost, 
v současnosti je spo-
lečnost Bacardi jednou 
z největších rodinných 
společností na výrobu al-
koholu a prodává více jak 
200 milionů lahví ročně.

 Bacardi jako 
první přinesla 
převratné kroky 
ve výrobě rumu, 
které ovlivnily 
jeho produkci 
od 19. století až 
do dnešní doby

se rum stáčel ihned po destila-
ci, a tedy druhým převratným 
krokem bylo staření v dubových 
sudech. Třetím významným kro-
kem byla fi ltrace přes tajně vy-
robené dřevěné uhlí, které daný 

destilát zbavilo přebytečné 
ostrosti, zjemnilo jeho chu-
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Fáze výroby rumu

1. Zpracování cukrové třtiny
Většina výrobců používá pro výrobu rumu 
melasu z cukrové třtiny. Ostatní použí-
vají pro výrobu přímo vylisovanou šťávu 
z cukrové třtiny. Přímo z cukrové šťávy jsou 
vyráběny rumy ve francouzsky mluvících 
zemích, jako jsou Martinik nebo Guadalu-
pe. Výrobce guatemalského rumu Zacapa 
a Botran používá zahuštěný sirup, který 
je vyroben právě ze šťávy cukrové třtiny 
a výrobce jej označuje jako třtinový med.

2. Fermentace rumu
Fermentace v procesu výroby rumu probíhá 
tak, že k základní surovině se přidají kvas-
nice a voda. Vzniká hmota podobná kaši 
a kvašení probíhá v rozmezí několika hodin 
až po několik dní, záleží na typu kvasinek.

3. Destilace rumu
Většina výrobců používá k výrobě rumu 
kontinuální destilaci za použití destilační 
kolony. Ta způsobuje několikanásobnou 
destilaci a výsledný produkt je charakte-
rizován zejména jemností. Naopak rum, 
který je vyroben za pomoci destilačního 
přístroje alembik, je aromatičtější a chuťo-
vé vlastnosti jsou plnější. Tato metoda je 
také označována jako „pot still“ (kotlíková 
metoda) a rumy jsou určené především 
k dlouhodobému zrání.

4. Zrání/staření rumu
V jižní části Střední Ameriky a zejména 
v karibské oblasti zraje rum až třikrát rych-
leji než například v Evropě, proto z této ob-
lasti pochází značné množství špičkových 
rumů. Nejčastější zrání probíhá v použitých 
dubových sudech po bourbonu nebo whis-
ky. Například pro výrobu guatemalského 
rumu Zacapa se používají sudy, ve kterých 

před tím zrálo sherry Pedro Ximenez 
nebo tokajské víno. I když většina výrobců 
popírá použití karamelu, je jasné, že tak 
činí většina výrobců.

5. Filtrace
Filtrace rumů má dvojí význam. Za prvé se 
z rumu odstraní nečistoty vzniklé stařením 
v sudech. Druhý význam je charakterizován 
především blanco rumy. Pomocí speciálních 
metod fi ltrace se nejen ze stařeného rumu 
získá naprosto čistý produkt, ale také do-
chází k odstranění výrazných charakteristik 
aroma a chuti.

6. Blending a lahvování
Míšení rumů mají na starosti specializovaní 
odborníci „Master Blenders“. Hlavním 
úkolem těchto pracovníků je, aby pokaždé 
namíchali stejný produkt (podobně, jako 
např. sládkové v českých pivovarech). Tito 
pracovníci se snaží také vytvářet nové jedi-
nečné produkty. Master Blenders nesmějí 
jíst výrazná jídla, kouřit, pít jakýkoliv jiný 
alkohol atd.

Například společnost Bacardi zaměst-
nává celkem sedm Master Blenders. 
Zajímavostí je, že pokud mají nějakou 
společnou schůzi, nesmějí jet 
stejnými dopravními prostředky, 
aby v případě neštěstí nedošlo ke 
katastrofální ztrátě pro společnost.

Některé rumy jsou po blen-
dingu a před lahvováním ještě na 
nějakou dobu uloženy do sudů, aby 
došlo k dokonalému sladění chutí. 
Poté jsou stáčeny do lahví a určeny 
k prodeji. Obvykle platí pravidlo, 
že čím významnější produkt, tím 
estetičtější je lahev a pochopitelně 
i vyšší cena.



Rum a námořníci

V pozadí za populárními historkami 
o věčně opilých pirátech zůstává 
ukryt fakt, že rum hrál významnou 
roli i v každodenním životě králov-
ského námořnictva.

Kořeny je třeba hledat hluboko 
v minulosti ještě před vznikem rumu 
a ve faktu, že voda se při dlouhých 
námořních plavbách rychle kazila. 
Proto námořníci na lodích častěji 
dostávali k pití pivo. 

V 16. století byl v anglickém krá-
lovském námořnictvu určen příděl 
jednoho galonu (cca 4,5 l) piva na 
osobu a den! Avšak i pivo se během 
několika týdnů zkazilo, a proto se 

po rozšíření výroby destilovaných ná-
pojů staly nedílnou součástí lodních 
zásob sudy s pálenkou.

Po dobytí Jamajky v roce 1655 
se v britském námořnictvu rozší-
řilo používání karibského rumu 
místo dříve používané francouzské 
brandy a v r. 1687 změnila britská 
admiralita ofi ciální příděl jedno-
ho galonu piva na pintu rumu (tj. 
přibližně 0,5 l) denně pro každého 
námořníka. Později byl příděl sní-
žen na půl pinty a rozdělen na dvě 
dávky, které námořníci dostávali 
v poledne a večer.

Jenže někteří námořníci si dávky 
střádali i několik dní, aby je mohli 
vypít najednou nebo je mezi sebou 
používali jako platidlo. Kvůli častým 
případům opilectví a výtržností naří-
dil admirál Edward Vernon ve svém 
loďstvu roku 1740 ředit rum vodou 
v poměru 1 : 4 a pro zlepšení chuti 
doporučil nápoj přisladit cukrem. 
Admirál Vernon měl kvůli svému gro-
gramovému plášti mezi námořníky 
přezdívku „Old Grog“ a tento název 
se ujal i pro nově vzniklý nápoj.

Od roku 1756 byly ofi ciální přídě-
ly v britském námořnictvu stano-
veny na půl pinty rumu (rozdělené 
do dvou dávek denně) naředěné 
v poměru 1 : 2 s vodou a dochucené 
cukrem a citrusovou šťávou. Ovocná 
šťáva byla původně přidávána kvůli 
chuti, později byly objeveny její pre-
ventivní účinky proti kurdějím.

Během 19. a 20. století se od 
přídělů alkoholu začalo upouštět. 
V americkém námořnictvu byly zru-
šeny r. 1862, v britském námořnictvu 
dostávali muži, kteří se zřekli svého 
denního doušku, příplatek ke mzdě. 
Tradice přídělů rumu však přetrvala 
až do roku 1970. Poslední denní 
doušek rumu byl na lodích Jejího 

 Don Papa se vyrábí z cukrové 
třtiny, která se pěstuje na vulkanické 
půdě Filipín a dodává rumu 
jedinečnou chuť

 Námořníci dostávali příděly rumu 
z toho důvodu, že se na dlouhých 

plavbách nejen voda, ale například 
i pivo kazilo 
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Veličenstva podáván 31. července 
1970, kterýžto den bývá označen 
jako „Black Tot Day“. (Tot – výraz 
pro denní dávku rumu.) Od té doby 
se v královském námořnictvu rum 
podává pouze k přípitku při vý-

znamných příležitostech, jako jsou 
královniny narozeniny a jiné státní 
svátky.

Avšak námořnickému rumu ještě 
neodzvonilo. V roce 1979 koupil 
podnikavý dobrodruh Charles Tobias 
od britské admirality právo využít tra-
diční recept a brzy nato se na Tortole 
začal míchat a lahvovat Pusser’s Navy 
Rum. Přestože dnes patří tato značka 
společnosti Jim Beam Brands, část 
peněz z prodeje každé lahve jde do 
charitativního fondu královského 
námořnictva. Přestože výrobce rumu 
stále tvrdí, že se jedná o originální 
recepturu britské admirality, před 
několika lety došlo ke změně a místo 
54% rumu (v lahvích s modrou 
etiketou) se nyní prodává 42% rum 
(s růžovou etiketou). 

Doporučení, jak správně degustovat rum

Obecné doporučení, jak správně vychut-
nat rum, je „nespěchat a vychutnávat“, 
aby maximálně vynikla jeho chuť, vůně, 
ale i barva.

V otázce, zda rum pít čistý, nebo ho 
naředit trochou ledu či vody, se přikláníme 
k radě, že k prémiovému rumu by se člověk 
měl chovat stejně jako k luxusnímu fran-
couzskému koňaku – tedy nepřidávat nic 
a sklenku před konzumací zahřát v dlaních.

Poté, co jste sklenku zahřáli v dlani, 
prozkoumejte barvu nápoje. Rumy 
totiž nejsou jen bílé, zlaté a hnědé, ale 
mají stovky barevných nuancí a mohou 
připomínat barvy zralých obilných lánů, 
kaštanů, medu, barvu jantaru, ... atd. Ná-
sledně zlehka nasajte rumové aroma asi 
2–3 centimetry od okraje sklenky a zkuste 
rozpoznat vůně a esence přísad, které 
byly použity během staření rumu.

Rum byste do sebe rozhodně neměli 
kopnout takzvaně na ex, naopak – upijte 
malý doušek, poválejte ho po patře, dej-

te mu čas, aby se v ústech mohl naplno 
rozvinout, a až poté polkněte.

Pro umocnění gurmánského zážitku 
doporučují někteří výrobci doplnit jejich 
rumy třeba plátkem pomeranče nebo 
několika snítky máty. Je ale důležité vě-
dět, ke kterým rumům se to hodí! Spíše 
si ke špičkovému rumu dopřejte kvalitní 
doutník a dámy mohou spojit degustaci 
rumu například se čtverečkem opravdu 
kvalitní čokolády.

Chcete překvapit návštěvu a ne-
máte představu, který rum pro začátek 
vybrat? Zkuste například lahev Ron 
Zacapa Centenario 23 (Guatemala), 
Ron Diplomático Reserva Exclusi-
va 12 YO (Venezuela), El Dorado 12 YO 
(Guayana) nebo Pyrat XO (Anquila). 
Dámy možná ocení sladší chuť, jakou má 
např. kubánské Legendario 7 YO nebo 
fi lipínský Don Papa.

Všechny tyto rumy si můžete objed-
nat u partnerské fi rmy www.dios.cz.

 V britském 
námořnictvu 
skončily příděly 
rumu teprve 
v červenci 1970

Najdete nás na Facebooku
Vinoteka Dios Trading

Navštivte nás na ulici Husova 593 v Modřicích

• individuální cenové nastavení • množstevní slevy • poradenství
• degustace • služby sommeliera

VYBERTE SI Z ŠIROKÉ 
NABÍDKY VÍN A DESTILÁTŮ
Z CELÉHO SVĚTA
Navštivte náš e-shop www.dios.cz
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Po ukončení soutěže budou ze všech soutěžících, kteří nám pošlou správné 
znění vyřešené tajenky v osmisměrce a zároveň v křížovce ve stanovené 
době soutěže, vylosováni tři výherci, kterým bude předán rum 
Ron Pampero Aniversario Anejo Reserva Exclusiva.

Tento venezuelský rum je vyráběn 
z melasy a zraje v dubových sudech 
po bourbonu. V jeho vůni naleznete 
stopy karamelu, tabáku a kávy; 
chuť má plné tělo, je lehce pikantní 
a mírně nasládlá. Rum byl 
vyroben k 25. výročí společnosti 
Pampero a v prestižní soutěži 
San Francisco World Spirits 
Competition získal ve své 
kategorii zlatou medaili!

Doplňte větu tajenkou z osmisměrky 
a navazující tajenkou z křížovky

Luštěte, bavte se a vyhrajte!
Již tradičně je nedílnou součástí našeho magazínu zábavní 
část, sudoku, osmisměrka a křížovka o zajímavé ceny

V tomto čísle magazínu máte možnost získat jeden ze tří luxusních rumů 
Ron Pampero Aniversario Anejo Reserva Exclusiva od partnerské společnosti 
DIOS TRADING spol. s r.o. Do soutěže budou zařazeni účastníci, od 
kterých obdržíme zcela bezchybné řešení tajenky v osmisměrce a zároveň 
i z křížovky. Správné řešení sudoku není podmínkou účasti v soutěži.

Zašlete nám správné znění tajenky, své celé jméno a adresu 
(pro doručení ceny v případě výhry) elektronicky na 
e-mail: soutez@allrisk.cz nebo poštou na: Allrisk, s. r. o., 
marketingové oddělení, Komárovská 20a, 617 00 Brno.

Doba trvání soutěže je od 1. 12. 2014 do 31. 3. 2015.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni 
zaměstnanci a spolupracovníci 
společnosti Allrisk. Soutěž je určena 
pouze pro klienty společnosti Allrisk.

SRÁŽKY SE ... (tajenka osmisměrky)

SE S ... (tajenka křížovky)

BOJE, BORD, DĚLO, EBOLA, EPOS, ETÁŽ, 
EVROPA, HEJTMAN, IONT, KAPOUN, KROS, 
KŘESLO, LOOK, NAPROSTO, OKNO, OREL, 
ORLE, OTOK, PETROLEJ, PICHLÁK, PODLOMEK, 
PRSO, SENTIMENT, SMĚS, STAR, STATI, TERČ, 
TEREJ, TRACHEA, TRÝLE, ÚČET, USTLAT, VRTY
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NOVÉ KANCELÁŘE

Čáslav
Žižkova brána 58
286 01 Čáslav-Nové Město

Provozní doba:
Po–Pá: 7:00–17:00
So: 8:00–12:00

Vedoucí kanceláře: 
Jiří Zoul
Tel.: 736 771 866
E-mail: zoul.jiri@allrisk.cz

Humpolec
Masarykova 3
Horní náměstí
396 01 Humpolec

Provozní doba:
Po–Pá: 9:00–12:00 a 13:00–15:00

Vedoucí kanceláře:
Zdeněk Ledvinka
Tel.: 774 900 821
E-mail: ledvinka.zdenek@allrisk.cz 

České 
Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II. 123/36
(Obchodní Galerie Dvořák)
370 01 České Budějovice

Provozní doba:
Po: 14:00–17:00
St: 10:00–14:00
Pá: 10:00–14:00

Vedoucí kanceláře:
Ivan Kožant
Tel.: 724 518 281
E-mail: kozant.ivan@allrisk.cz

Nové obchodní kanceláře 
otevřené v roce 2014
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NOVÉ KANCELÁŘE

Kaplice
Českobudějovická 326
382 41 Kaplice

Provozní doba:
Po–Pá: 10:00 –12:00 a 13:00 –15:00

Vedoucí kanceláře: 
Jan Dvořák ml.
Tel.: 774 889 514
E-mail: dvorak.jan@allrisk.cz

Třeboň
Dukelská 184
379 01 Třeboň

Provozní doba:
Po–Pá: 8:00–12:00 a 13:00–17:00

Vedoucí kanceláře:
Daniel Rychtařík
Tel.: 721 755 037
E-mail: rychtarik.daniel@allrisk.cz

Letohrad
Komenského 14
561 51 Letohrad

Provozní doba:
Po: 9:00–15:00
St: 9:00–15:00
Čt: 13:00–16:00

Vedoucí kanceláře:
Monika Chárová
Tel.: 774 581 746
E-mail: charova.monika@allrisk.cz



Všechna rizika                            pod kontrolou
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PROFIL

Znáte celý produkt Allrisk?
DIVIZE POJIŠTĚNÍ

  povinné ručení – pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla

  havarijní pojištění

  pojištění majetku 
a odpovědnosti občanů

  životní a úrazová pojištění

  pojištění průmyslu a podnikatelů

DIVIZE  REALITNÍCH SLUŽEB
 prodej bytů, rodinných domů

 prodej rekreačních objektů

 prodej pozemků

 prodej komerčních a jiných objektů

 pronájem bytů, rodinných domů

 pronájem komerčních prostor

  pojištění právní ochrany 
motorových vozidel

  pojištění právní ochrany domů, 
bytů, domácností

  pojištění právní ochrany na cestách

  telefonická služba právních informací

  administrativně právní asistence

  hypoteční úvěry

  leasing

  podnikatelské úvěry

  spotřebitelské úvěry

  stavební spoření

  doplňkové penzijní spoření

DIVIZE POJIŠTĚNÍ  PRÁVNÍ OCHRANY
 likvidace pojistných událostí

 asistence při dopravní nehodě

 autopůjčovna

DIVIZE  KLIENTSKÉHO SERVISU

  extrémně levné telefonování

  více než operativní leasing

Allrisk EFFECTIVEDIVIZE  FINANČNÍCH SLUŽEB
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Hledáme
spolupracovníky

V naší společnosti, která 
funguje již od roku 2003, 
získáte veškeré zázemí, 
motivační odměny, karierní 
růst a za vaši poctivou 
celoroční práci luxusní 
dovolenou ZDARMA.

Máte maturitu a k dispozici 
vlastní automobil?

Máte chuť tvrdě pracovat 
a komunikace s lidmi je pro vás 
potěšením?

Chcete si slušně vydělávat 
a přesto být pánem svého času?

Rádi se učíte nové věci 
a práce s počítačem vám nedělá 
problém?

Více o práci u nás  
se dozvíte na  
nezávazné  
informační 

schůzce

prace@allrisk.cz nebo se informujte v naší kanceláři.

spolupracovníkyspolupracovníky
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  Nám. Republiky 3
(budova KB, a.s.)
678 01 Blansko

  Kounicova 67a
(budova VUT)
602 00 Brno

  Palackého třída 98
(Královo Pole)
612 00 Brno

  Jana Palacha 2
690 02 
Břeclav

  Žižkova brána 58
286 01
Čáslav-Nové Město

  Nám. Přemysla Otakara II. 123/36
(Obchodní Galerie Dvořák)
370 01 České Budějovice

  Antonínská 15
(Obchodní centrum)
380 01 Dačice

  Na Valech 113
543 71
Hostinné

  Masarykova 3
Horní náměstí
396 01 Humpolec

  Palackého 1341/2
(OC ALKRON, 1. patro)
790 01 Jeseník

  Husova 820
506 01
Jičín

  Českobudějovická 326
382 41 
Kaplice

  Nám. Míru 3
691 72 
Klobouky u Brna

  Masarykovo nám. 39
(pasáž Stará tiskárna)
697 01 Kyjov

  Komenského 14
561 51 
Letohrad

  Nerudova 208
570 01
Litomyšl

  Lovčice 377
696 39 
Lovčice

   Masarykovo nám. 72
675 71
Náměšť nad Oslavou

  Holická 162/60
779 00
Olomouc

  8. května 37
772 00
Olomouc

  Vídeňská 699
(budova MěÚ, pavilon B)
691 23 Pohořelice

  Nádražní 312
572 01
Polička

  Anglická 19 
120 00 
Praha 2

  Náměstí míru 64
568 02 
Svitavy

  Martinské nám. 143/8
(budova KB, a.s.)
674 01 Třebíč

  Dukelská 184
379 01 
Třeboň

  V. Opatrného 54
517 21
Týniště nad Orlicí

  Vídeňská 5
(naproti staré nemocnici)
669 02 Znojmo

www.allrisk.cz allrisk@allrisk.cz www.facebook.com/allriskcz www.twitter.com/allriskcz

Obchodní kanceláře společnosti Allrisk

  Komárovská 20a 
617 00 Brno

  Národní třída 22
(bývalý hotel Centrál)
695 01 Hodonín

  Riegrova 39
572 01 Polička

  Prokešovo nám. 618/3 
702 00 Ostrava 

Klientská centra společnosti Allrisk

Centrála společnosti Allrisk

 Komárovská 20a, 617 00 Brno
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