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Editorial

Už je to zase rok. Také na konci každého
roku nostalgicky vzpomínáte, co všechno
jste zažili a co všechno se událo ve vašem
životě? A také jste vždycky v šoku, když
si uvědomíte, že už je to celý rok, co jste
vymýšleli dárky k Vánocům pro své blízké, byli na dovolené nebo na lyžovačce na
horách? Já ano a takové vzpomínky mám
i během roku, nejen když mi je připomene můj chytrý telefon.
Například zrovna teď, když vymýšlím, čím bych vás zaujala a nalákala ke
čtení našeho nového Allrisk Magazínu,
jsem si vybavila svůj první pracovní
den v Allrisku. A bylo to právě před rokem. Byl sychravý podzim, ale pro mě
byl šťastný a zároveň zahalen do mlhy.
Na jednu stranu jsem oslavovala novou
práci v Brně (předtím jsem pracovala
šest let v Praze, chápete), a na druhou
stranu jsem vlastně nevěděla, co mě
čeká. Byla to pro mě obrovská výzva
a moc jsem se těšila.
Na minulém čísle Allrisk Magazínu
jsem už částečně spolupracovala, ale
až letos jsem si vyzkoušela, jak velká
zodpovědnost to je. Jak moc mi záleží na
tom, aby se vám Allrisk Magazín dobře
četl, byli jste vždy rádi, když ho vidíte,
s chutí si ho jen tak prolistovali, přečetli
si články a rozhovory se zajímavými
lidmi naší společnosti i mimo ní, nebo si
večer před spaním vyluštili křížovku.
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A to jsou důvody, proč to všechno
děláme a děláme to rádi. Naší odměnou
jsou vaše úsměvy a odezva v podobě
dopisů, e-mailů a zpráv na sociálních
sítích s dotazy, poděkováním a důvěrou
v naši práci.
Tento, již 11. ročník Allrisk Magazínu je pro mě výjimečný. Není to jen
proto, že ho vytvářel úplně nový tým lidí
včetně mne, ale také kvůli tomu, na co
všechno se při jeho čtení můžete těšit.
Připravili jsme pro vás rozhovor s naším
kolegou z oddělení Allrisk EFFECTIVE
ENERGY, které jsme založili na poptávce vás, našich výjimečných klientů
a blízkých, najdete v něm exkluzivní
novinky společnosti Allrisk, rozhovor
s hereckou hvězdou brněnského divadla
nebo se podíváte do zákulisí CALL
CENTRA ALLRISK ASSISTANCE –
nepostradatelné podpory našich klientů.
Je to vlastně takový přehled uplynulého
výjimečného roku v naší společnosti.
Věřím, že se vám toto číslo Allrisk
Magazínu bude líbit, jeho čtení vás bude
bavit a bude pro vás také tak výjimečné,
jako pro mě.

Zuzana Novotná
šéfredaktorka Allrisk Magazínu

FOTO NA OBÁLCE: archiv TV Prima
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Úvodní slovo představenstva

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
jsme rádi, že vás můžeme přivítat na
stránkách dalšího čísla Allrisk Magazínu. Zvláště bychom chtěli přivítat nové
čtenáře, jelikož počet klientů Allrisku se

Jiří Toman
člen představenstva
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za uplynulý rok opět rozrostl o několik
tisícovek.
Dovolte nám, abychom se na začátku
zastavili u tří témat letošního Allrisk

Magazínu a pak vás pozvali ke klidnému
přečtení celého čísla, které pro vás jistě
bude inspirací i kvalitním průvodcem
výhodami, které vám Allrisk poskytuje.

Ing. Ondřej Polák
člen představenstva

Úvodní slovo představenstva

Allrisk EFFECTIVE ENERGY

FOTO archiv Allrisk

Myšlenka rozšířit pro vás služby
i v oblasti energií zrála dlouhou dobu,
neboť pro vás chceme být spolehlivým
partnerem ve všech oblastech, které vám
poskytujeme.
Tuto myšlenku však uspíšil fakt,
že jste se na nás čím dál více obraceli
s dotazy a žádostí o pomoc při změně
dodavatele energií.
Nejednou muselo naše právní oddělení Allrisk ASSISTANCE zasahovat,
protože tzv. „obchodníci s energiemi“
předkládali nevýhodné smlouvy, které
vás nabádaly k dlouhým závazkům,
byly nesrozumitelné a vlastně z vás
dělaly rukojmí.
A evidujeme i případy, kdy jste
museli platit dvěma či třem dodavatelům
energií, jelikož proces změny dodavatele
nebyl dotažen do úplné dokonalosti …
A tak jsme si řekli, že vám musíme přinést alternativu, a navíc Allrisk
EFFECTIVE ENERGY zapadá do konceptu rodiny Allrisk EFFECTIVE, kde
vám přinášíme výhody již několik let.
CALL CENTRUM ALLRISK
ASSISTANCE

Přinášíme vám reportáž z CALL
CENTRA ALLRISK ASSISTANCE, kde

se sbíhají vaše telefonáty tehdy, když
potřebujete okamžitou pomoc v případě
urgentních situací, potřebujete radu,
anebo máte pouze dotaz.
CALL CENTRUM ALLRISK
ASSISTANCE je takovým srdcem
Allrisku v péči o vás, naše vážené klienty.
Ročně odbaví přes 14 000 hovorů.
Reportáží vám chceme přiblížit
nejen jak CALL CENTRUM ALLRISK
ASSISTANCE vypadá, ale také co vše od
něj můžete očekávat a kdy se na něj můžete obrátit tak, abychom vám mohli služby
poskytovat nadále v té nejlepší kvalitě.
Samozřejmostí je, že jsme vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
365 dní v roce na telefonním čísle, které
najdete na Allrisk nálepce.

nažerům, kteří s námi sdílejí a rozvíjejí
filozofii Allrisku.
Tímto optimistickým sdělením si
dovolíme naše úvodní slovo ukončit
a pozvat vás na další stránky našeho
Allrisk Magazínu.
Ještě jednou moc děkujeme, že jste
součástí naší společnosti a můžeme pro
vás tento magazín každoročně připravovat.
Přejeme vám krásné prožití konce
roku 2018 a těšíme se, že se ve zdraví
sejdeme společně nad dalším číslem
Allrisk Magazínu, tentokrát s letopočtem 2020.
Za celý tým Allrisku

SKORINGOVÉ OCENĚNÍ
ALLRISK AAA

Jsme upřímně rádi, že se Allrisk zařadil
mezi finančně nejstabilnější firmy na
českém trhu.
V rámci hodnocení projektu CZECH
TOP 100 jsme získali ocenění Czech
Stability Award AAA – EXCELENTNÍ.
Je to výsledek práce všech, kteří se
na budování Allrisku podílejí, a z tohoto
místa bychom chtěli poděkovat všem
našim zaměstnancům, makléřům, ma-

Ing. Ondřej Polák
člen představenstva

Jiří Toman
člen představenstva
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Rozhovor
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Rozhovor

Energie mu
proudí v žilách

Jaromír Jestřebecký
Každý měl dětské sny o tom, čím by
chtěl být, až vyroste. Čím jsi chtěl být ty
jako dítě?

Opravářem. Tuším, že televizí. V době,
když jsem byl dítě, televize vypadala
úplně jinak. Měla spoustu součástek,
které jsme měli v krabici od bot, a když
se televize pokazila, tak to táta vyměnil.
Mně se strašně líbilo, že to, co nefungovalo, tak najednou fungovalo a bylo to
pro mě v té době úžasné, a tak jsem si
řekl, že budu opravářem.

FOTO archiv Allrisk

Je výjimečný. Svým
příjmením i svým přístupem
k životu a ostatním lidem. Obchod
ho naučil naslouchat a hledat cesty
i řešení. Dívá se na věci s nadhledem
a smyslem pro humor. Cítí se dobře
tam, kde práce i zábava dává smysl.
Potřebuje mít cíl, kterého dosáhne
sám, nebo s ostatními. Neumí
žít život „jen tak“

Pojďte s námi nahlédnout
do života manažera
Allrisk EFFECTIVE ENERGY

Takže jsi chtěl studovat elektrotechniku, nebo podle čeho ses rozhodoval,
na jakou školu jít?
Allrisk magazín | 2019
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Rozhovor
To bylo jednoduché. Měl jsem představu
o tom, že bych chtěl minimálně střední
školu s maturitou s tím, že se uvidí, co
dál. A taky aby mi obsahově byla nejbližší
a nejpříjemnější na studium. Ve výběru
se ukázalo, že zemědělská škola s oborem
agropodnikání mi nabídla prakticky to,
co mi bylo nejblíže. Žiju vesnický život
a prolínání ekonomiky a výpočetní
techniky do těch běžných a přirozených
věcí nabízelo jakýsi nový pohled na život
a fungování ve společnosti.
Kde bydlíš nebo kde jsi vyrůstal,
když jsi to měl blízko k zemědělství?

Bydlím asi 20 km od Brna směrem na jih.
Aktuálně v malé obci Těšany, kde jsem
od roku 2009, a předtím jsem vyrůstal asi
o 10 km dál v malé obci Krumvíř.
Zůstal jsi věrný jižní Moravě, to je
milé. Kde jsi byl na své první brigádě
a kolik ti bylo?

Myslím, že mi bylo 15, protože už jsem
byl na střední škole a vzpomínám si, že
jsem byl ve věku, kdy jsem si chtěl pořídit
nové oblečení a především nové džíny.
Na brigádu jsem chodil do hrnčírny,
kde pracoval můj otec jako hrnčíř. Na
kruhu točil režnou keramiku a já jsem
pomáhal dokončovat finální výrobu,
jako je úprava jednotlivých džbánů,
nebo žardiniér. Je to úžasný zážitek,
když ti hoří rukavice na rukou při
vybírání z pece, ve které je asi 100 stupňů. Za vydělané peníze jsem si koupil
oblečení a pamatuji si přesně, že to byly
Cross Jeans.
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Ano, ty znám, ty se vyrábějí i dnes.
Ty už byly v té době?

Ano, byly tenkrát neskutečně drahé
a utratil jsem za ně většinu svých vydělaných peněz. K nim jsem si koupil ještě
pár košil, abych právě neměl ono „běžné“
oblečení a abych takzvaně vyčníval.
V dnešní době je hrnčířství dost
neobvyklé povolání. Jak to vlastně
fungovalo?

Hrnčírna tenkrát patřila pod družstvo
a keramika byla součástí živočišné
a rostlinné výroby. V obci je to dlouholetá
tradice a táta v ní pokračoval. Jako dítě se
učil řemeslu v Kunštátu, který je srdcem
keramiky. Fungovalo to jako velkoobchod
i maloobchod a nakupovalo tam široké
okolí, protože v té době nebyly hobby
markety ani nic takového, takže pokud

chtěl mít někdo doma květináč, tak si ho
jel koupit právě tam.
Pokračuje v tomto řemesle ještě
někdo z rodiny?

Ne. Byl jsem poslední, který si to zkusil.
Nicméně hrnčírnu v Krumvíři provozuje
sestřenice s manželem, ale hrnčířem
nikdo z rodiny není.
Co nebo kdo tě přivedl do oblasti
energií?

Co se týče obchodu, tak jsem si prošel jak
potravinami, rychloobrátkovým zbožím,
drogerií, ale i službami poměrně exotického charakteru ve smyslu servisního
pronájmu pracovního oblečení. Tato
neuvěřitelná zkušenost mi dala do energií
strašně moc. Když jsem tenkrát oslovil
zákazníka s tím, že pracuji pro firmu, která

Rozhovor

Momentka z Allrisk teambuildingu 2018

Proč zrovna energie? Co tě na nich
přitahuje?

se zabývá servisním pronájmem pracovDo energií jsem přišel z telekomunikací
ního oblečení, skoro vždy jsem se setkal
a zjistil, že telekomunikace a energie
s obrovským údivem ve smyslu: „Vy nám
mají jedno společné. A to, že každý čloty montérky půjčíte?“ Tyto úžasné zážitky
věk nebo firma má tyto dvě položky na
a reakce mi daly obrovskou sílu nenechat
výdajové straně. Výdajové položky mají
se odradit a uvést věci na pravou míru.
jednu zásadní charakteristiku: Každý,
Seznámit potenciálního zákazníka s daať už podnikatel nebo obyčejný člověk,
ným produktem. Podobné situace zažívám
se snaží své výdaje nějakým způsobem
i teď v oblasti energií, a to dnes a denně.
korigovat. Řeknu to velice stručně.
Je to naprostá součást našeho běžného
Energie jako obor je neskutečně fasživota. Co se však energetické gramotnosti
cinující záležitost. Elektřina obecně je
obyvatel týče, tak je bohužel strašně mato, na čem závisí život člověka, a to je
linká. Hodně tomu napomáhají různé
úžasná věc.
reportáže v televizi a zprávy,
ve kterých se neustále
Baví tě tahle práce?
zaměňuje názvosloví.
Vnímáš ji jako koníček?
Spousta lidí
Zákazník pak úplně
Chodíš do práce rád?
přesně neví, kdo je
To je zajímavá
šetří takzvaně do
vlastně distributor
otázka. Já mám
rezervy. Spořit je
a kdo dodavatel.
vždy jednoduchou
Jsem člověk,
správné, ale jedině rovnici a ta zní,
který má rád
že když mě něco
tehdy, když to má přestane
změny a přijímá
bavit nebo
nějaký cíl
život takový, jaký je.
cítím, že mě to nikam
Nelpím na nějaké věci
neposouvá a nic mi to
mnoho let a stejné je to
nedává, tak to jednoduše
i s tím, co dělám. Přestože je
změním. Nepatřím mezi lidi,
to obchod, tak se mi obsah mění tak,
kteří nadávají u piva nebo u pracovního
aby mi to něco dávalo a někam mě to
stolu, když to zrovna šéf neslyší. Já se
posouvalo. Když přišla nabídka pracovní
tomu prostě a jednoduše postavím čelem
pozice v energetice pro klíčové zákaza udělám změnu. Co se energetiky týče,
níky, tak jsem ji s radostí využil. Věděl
tak v tuto chvíli je tolik příležitostí a je
jsem totiž, že k tomu mám extrémně
to tak pestrý svět, že mě opravdu baví. Je
blízko. Přišel jsem na výběrové řízení,
to obor, který nabízí spoustu možností,
sedl jsem si mezi skupinku asi 20 lidí
a dodavatelů je takové množství, že ten
a odcházel jsem s tím, že jsem vyhrál.
byznys dělat lze.

Jsi zastáncem rozumného rozdělení času mezi pracovní a osobní
život, nebo se ti to všechno tak nějak
prolíná?

V tuto chvíli se mi to v Allrisku prolíná.
Bohužel ne směrem soukromí do pracovního, ale pracovní do soukromého
života. Taková je teď aktuální situace.
Byl bys raději, kdybys to mohl
víc oddělovat?

Určitě ano. Pracuji na tom, abych
měl pevně nastavenou hranici. Jsem
zastáncem toho, že mezi rodinou a prací
má být pevná hranice a starosti z práce
do rodiny nepatří. Jedna věc je, že nám
práce zůstává v hlavě, a druhá věc jsou
telefonáty o víkendech a svátcích. Tady
vidím velkou výhodu toho, když má někdo práci daleko od domu. Během cesty
má ještě spoustu času vyřešit zbytek
pracovních věcí předtím, než si klíčem
odemkne dveře od svého bytu.
Určitě máš ale i nějaké koníčky,
kterým se ve svém volném čase
věnuješ. Které to jsou?

Na koníčky teď nemám moc času, ale
není to o tom, že bych si nedokázal
vyčistit hlavu. Můj starší syn mě přivedl
na jednu počítačovou hru a je to skvělé
odreagování. Počítače mě vždycky
bavily. Svůj první počítač jsem měl,
tuším, někdy v roce 2001. Tehdy za astronomických patnáct tisíc korun. Byla
to taková divná žlutá krabice s velkým
monitorem. Hrál jsem na něm první
hry a strašně mě to bavilo.
Allrisk magazín | 2019
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Rozhovor
Pamatuješ si některou z nich?

Samozřejmě. Prvně jsem začínal na klasické karetní hře Solitaire. Poté jsem přešel
na jednu z prvních her, která se objevila.
U té jsem strávil hodně času a jmenovala
se Age of Empires.
Jsi ten typ, který sedne k počítačové
hře, nemůže se od ní odtrhnout a hraje až
do rána, nebo si stanovuješ přesný čas,
který můžeš hrát?

kolem roku 2000, když už byly počítače
dostupné i pro běžné smrtelníky, k nám
přijel bratranec a říkal: „Jardo, mám doma
kompl, pojďme si něco zahrát.“ Tenkrát
jsem přišel až o půl osmé ráno. Potom
jsem nemohl další tři dny normálně spát.
Pořád jsem na tu hru musel myslet a kdykoliv jsem zavřel oči, tak jsem ji viděl. To
už je ale dávno pryč.
Co nějaký sport?
Sportuješ?

Stanovuji si přesný čas, většinou hodinu až dvě. Snažím
se to dodržet a celkem
se mi to daří. Někdy

Rekreačně. Každou
neděli hrajeme
v naší vísce
s přáteli volejbal
a jde nám to čím
dál lépe. Máme
také nové multifunkční hřiště,
kam chodívám hrávat
tenis. Chtěl bych si zkusit
zahrát házenou, kterou začal
hrát můj starší syn. Je to velice
tvrdý kontaktní sport a drive
těch zápasů je neuvěřitelný.

Jaromír
Jestřebecký
Věk | 39
Znamení | někdy Blíženec, někdy Rak
Vzdělání | středoškolské s maturitou
Původní povolání | obchodní manažer
Dobré vlastnosti | umění číst mezi řádky
a nepropadat panice

Čistíš si tím hlavu, nebo
sportuješ jen pro udržení
kondice?

Špatné vlastnosti | netrpělivost, obzvlášť
s lidskou hloupostí

Kondici u toho moc neřeším.
I když si někdy říkám: „Člověče, něco se sebou dělej.“ Záměrně jsme zvolili termín každou
neděli v podvečer, protože většina
lidí je touto dobou sice doma, chystá
sobě a dětem večeři, ale myšlenkami už
je v práci. A tak jsme si prostě řekli, že

Životní motto | Jen mrtvé ryby plavou s proudem
Vlastní cíl | finanční nezávislost
Oblíbené jídlo | pečená martinská husa
Oblíbený film/seriál | Nedotknutelní
Oblíbené místo | kdekoliv na vrcholu
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my nebudeme sedět doma a myslet na
práci a je to naprosto úžasný. Chodíme
tak už druhým rokem a daří se nám to
dodržovat. Je to skvělé na vyčištění hlavy
před nedělním stresem, který zažívá každý, kdo v pondělí nastupuje na značky.
To je dobrá úvaha, to vám fandím.
Na co nebo koho jsi hrdý?

Na své děti. Když přinesou s úsměvem
od ucha k uchu medaili, jedničky ze školy
nebo dobré hodnocení z referátu či jiné
aktivity. To mě nabíjí, abych fungoval
a byl toho všeho dál součástí. Je to úžasný
pocit. Říkám jim, i když mi to mají za zlé,
ať se snaží být lepší než já. Protože pokud
mně se povedlo splnit si své sny a cíle,
tak oni budou mít velkou možnost si svůj
život užít šťastně, anebo ještě lépe.
To je moc hezké. Nosí často hezké
známky a medaile?

Ano. Jak dobré známky, tak medaile. V pokojíčku mají už téměř plnou nástěnku.
V medailonku jsi uvedl, že jsi někdy
Blíženec a někdy Rak. Jak to tedy je?

To proto, že jsem se narodil přesně na
rozhraní těchto dvou znamení. Podle některého horoskopu jsem Blíženec a podle
jiného Rak. Výhodou je, že si můžu vybírat
z každého znamení, co je mi milejší.
Co vnímáš jako svůj největší pracovní úspěch?

Od roku 2012 se mi podařilo přinést
dlouhodobou úsporu více jak dvěma
tisícům klientům. To, že se mnou byli

Rozhovor
spokojeni, si denně ověřuji tím, že se na
mne stále obracejí.
Co bys dělal, kdybys nepracoval
v oboru energií?

To nevím. Jak jsem řekl, když mě něco
baví, tak to dělám zodpovědně a naplno
a nezabývám se tím, zda je za plotem
něco lepšího.

vání smlouvy. My, jako odborníci, neustále
vyhodnocujeme ceny energií a následně se
neustále staráme o klienta a jeho potřeby.
V čem je Allrisk EFFECTIVE ENERGY jedinečný oproti své konkurenci? Je
něco, co nabízí svým klientům navíc?

Jedinečný na celém trhu je v tom, že já
jsem se za celou svou praxi nesetkal s tím,
že by si někdo vzal moje vyúčtování,
zpracoval ho a udělal mi na něj nabídku.
Znal jsi Allrisk předtím, než jsi v něm
My jako Allrisk EFFECTIVE ENERzačal pracovat?
GY smlouvy řešíme a nastavujeme
Strašně málo. Věděl jsem jen, že
tak, jako kdybychom je měli
je to „ta firma, co má tu
řešit sami pro sebe. Když si
modrou nálepku“.
vezmete domů řemeslMezi
níka a řeknete mu, aby
O co všechno se
rodinou a prací
udělal koupelnu tak,
stará tvé oddělení?
jakoby ji dělal sám
Co se týče energií,
musí být pevná
pro sebe, tak ji bude
tak úplně o všechlinie, starosti
dělat úplně jinak. Je
no. Jedná se o výobrovský
rozdíl říct
běrová řízení, sestaz práce do rodiny
úspora až 30 %, nebo
vování dokumentů,
nepatří
minimálně 5 %. Jsou to
nastavování procesů,
dvě rozdílná tvrzení. Kdyby
tvorby nabídek a sjednáv prvním případě byla výsledvání smluv tak, aby byly pro
ná úspora 0 %, je to pořád správně,
naše klienty co nejvýhodnější.
protože je v toleranci 0–30 %. Když ale
řeknu minimálně 5 %, tak jasně dávám naCo je to Allrisk EFFECTIVE ENERGY?
jevo, že to bude vždy levnější. Navíc, když
Je to jednoduchá služba, prostřednicsi s námi sjedná klient energie, dostává
tvím které klient získá nižší ceny energií
automaticky bonus do svého pojištění.
a dosáhne tak úspory. Jedná se nejenom
o lepší cenu, ale o kompletní zajištění celé
změny dodavatele. Je to v podstatě celkové
Jak se má člověk vyznat v nabídzajištění servisu. Když víme, jak na to, tak
kách energetických společností, které
je proces změny dodavatele jednoduchý.
trh nabízí?
Někdy se do toho klient vrhne sám a zpraKdyž mluvím se svými známými a zákazvidla natrefí na problémy už při ukončoníky, tak prakticky vůbec. Vždy je důležité

srovnávat hrušky s hruškami a jablka
s jablky. Marketing u různých dodavatelů
ví, že situace z pohledu klienta vůči trhu
a jeho orientace v něm je slabá. A tak
vymýšlí různé akce a nápady v podobě balíčků a odměn navíc, viz kauza žárovky. To
bylo to největší zlo. Klient kupoval vlastně
to, co nechtěl, a to mi přijde už za hranou.
Pakliže ten člověk chce řešit energie, tak
primárně řešíme fakturu za energie a ne,
že bude odcházet s taškou plnou žárovek.
Jsou nějaké konkrétní příklady, na
kterých můžeš ukázat, jak vycházíte
klientům vstříc?

Každou nabídku děláme opravdu na míru
konkrétnímu klientovi. U nás je vždy
individuální přístup. Klient nikdy nedostane nabídku od nějakého srovnávače, ale
vždy takovou, kde ho oslovíme, dáme mu
jeho konkrétní kalkulaci, jeho konkrétní
faktury. Pokud chceme něco dělat dlouhodobě, musí to mít jasný smysl. Musí to
mít výhody pro všechny strany. Naprosto
jedinečné je to, že my kvůli jednomu či
dvěma procentům nebo pokud má klient
z historie lepší podmínky, neměníme dodavatele a to do té doby, než klient řekne:
„Já to chci změnit!“ Pak to zajistíme a to je
opět unikum.
A je tu poslední otázka. Řekni,
proč by si lidé měli vybrat právě
Allrisk EFFECTIVE ENERGY?

Každá smlouva klienta je uzavírána tak,
jako kdybychom si ji dělali sami pro
sebe, a mezi námi není nikdo takový,
kdo by chtěl sám sebe napálit. 
Allrisk magazín | 2019
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Úspora
ROZHOVOR
energií

Opravdu! Tak jednoduché
a jedinečné to je
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Svěřte nám
optimalizaci
ceny elektřiny a plynu
a získejte 600 Kč
každý rok do vašeho
bonusového
programu!

FOTO A ILUSTRACE archiv Allrisk, Shutterstock

S Allriskem
získáte vždy
mnohem víc,
stačí si jen říct

Úspora energií

Jak na to?
1
2

!

J

iž řadu let si při vypracování analýz potřeb
našich klientů všímáme, že jsou v této
oblasti na trhu firmy, které, jak se říká „když
ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“, a časem
výhody či slevy mizí. Naopak se projevují
dlouhé závazky nebo jiné skryté nevýhody.
Tyto poznatky nás vedly k přípravě a realizaci
správy energetického portfolia klientů dle
našich představ. Naší hlavní prioritou je postavit
výhody klienta na první místo. A proto u nás
získáte:

Kontaktujte svého makléře
 Jeho telefon a e-mail najdete na svém vyúčtování
nebo po přihlášení na klientský portál www.mujallrisk.cz.

Předejte vyúčtování za elektřinu a plyn
 Na oplátku získáte od vašeho makléře, prostřednictvím
oddělení Allrisk EFFECTIVE ENERGY, přesně spočítanou
úsporu oproti vašim stávajícím dodavatelům. Pokud vám
bude úspora vyhovovat, vše zařídíme za vás.

Nebo si spočítejte svoji slevu za energie
 Po přihlášení na klientský portál www.mujallrisk.cz
a pomocí kalkulátoru na úsporu za energie si spočítejte,
kolik v budoucnu ušetříte.

Vytáhněte si svých šest set
Každý rok, kdy s námi budete šetřit náklady na energie,
můžete získat za každé přípojné místo 300 Kč do vašeho
bonusového programu. Například pokud s námi řešíte elektřinu
a plyn, bude to 600 Kč. Tento bonus můžete využít jako slevu
z ročního pojistného u vašeho inkasního pojištění
Allrisk nebo například na slevu za služby
autopůjčovny Allrisk.

 Vždy výhodnější ceny, které lze v dané
době získat
 Jednoduchou a srozumitelnou smlouvu
 Pravidelnou optimalizaci nejlepší ceny
bez starostí
 Jistotu stabilní společnosti s certifikátem AAA
 Každoroční bonus, který dostáváte po celou
dobu, kdy vám energie spravujeme

NOVINKA
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Rozhovor

Produktový
analytik Allrisk
mistrem ČR
v kolové 2018

O kolové na kolečku otázek s novými
mistry ČR. S Pavlem Vitulou, naším
Kolová, to jsou
kolegou, specialistou v oblasti
metodiky životního pojištění
4 hráči, 4 kola, 2 branky,
a hlavně výborným kamarádem
1 hřiště a 1 míč. Možná
a s jeho mistrovským
vám v souvislosti s touto
spoluhráčem Pavlem
Richterem
hrou bude něco říkat pojem
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bratři Pospíšilové. Na kolečko
otázek a odpovědí přijali
pozvání čerství mistři ČR
v kolové 2018

Rozhovor

O letošních mistrech České republiky se
rozhodlo ve finále až po trestných úderech
(vlevo Pavel Richter, vpravo Pavel Vitula)

A jak je to s popularitou ve světě?

P. R.: Nejpopulárnější je to asi v Německu, tam je ta základna obrovská. Nevím
Allrisk magazín | 2019

FOTO archiv Allrisk

Jak moc je tento sport v ČR populární?

P. V.: Zrovna dnes jsem četl článek o tom,
jak bratři Pospíšilové před 30 lety vyhráli
titul a psali v něm, že kolová byla národní
sport. Dnes ani zdaleka nedosahuje takové
popularity. Je to sport nadšenců, kteří ho
hrají ve svém volném čase a vyhradí si
na to finanční prostředky, energii a čas
ze svého osobního volna.
P. R.: Dnes je těžké dokopat mladé
ke sportu a kolová není jen o tom, že
si člověk vezme míč a začne si s ním
kopat. Musí si koupit kolo, které stojí
několik desítek tisíc korun. A už jen
to je základní výdaj, který je složitý.
Další rok trvá, než se na tom kole
člověk dokáže vůbec udržet, a to
se ještě ani nedotknul balónu. Je to
tvrdá dřina, a proto si myslím, že to
u dětí není tak populární.
P. V.: Určitě, navíc vzhledem k tomu, jaké
jsou dnes možnosti. Například florbal
nebo různé jiné nové sporty, které se dají
dělat lusknutím prstu. Dítě si vezme trenky, boty, tričko a může začít. Ve florbalu
jde na trénink, první den dá gól, je nadšený a může začít hrát. U mě se dá říct, že až
po třech letech, co jsem začal s kolovou,
jsem ji doopravdy začal hrát. Ta cesta je
dlouhá a na to nikdo dneska nemá čas.

15

Rozhovor
Kolová je napůl akrobacie. Než se člověk
vůbec poprvé dotkne míče, čeká ho přibližně
rok zvládání jízdy na speciálním kole

Jak je to u nás s podporou tohoto
sportu po finanční stránce, je to nákladný koníček?

P. V.: Vzhledem k systému, jaký je
u nás dnes nastavený, tak základ je mít
mládež, aby ten oddíl vůbec nějaký
peníz dostal ze strany kraje a potažmo
státu. Jinak je to odkázané na sponzoring, na to, co si sežene ten oddíl
sám, jeho vedení nebo hráči. V tomto
případě se to dost prolíná, protože
hráči a vedení je téměř to stejné, až na
jednoho člověka – třeba v našem případě. V ostatních oddílech to nebude
o moc jiné. Podpora jako taková závisí
na tom, kdo si co dokáže sehnat ze
soukromých zdrojů.
jak je to možné, ale je to tam hodně
populární a rozšířené. Nejlepší na světě
jsou v kolové Rakušané, ti jsou mistři
světa vícekrát po sobě. Ale shodou
náhod vyhráli minulé mistrovství světa
Němci.
P. V.: Je rozdíl mezi nejlepší a nejlepší.
Němci mají nejširší špičku. Kdyby se
vzalo prvních deset nejlepších týmů
světa a udělal by se nějaký turnaj
nejlepších deseti týmu z Německa a z jiných zemí, tak Němci vyhrají. A když
se vezmou první tři týmy, nebo dva,
nebo jeden, tak tam budou srovnatelní
Rakušané, Švýcaři a Němci. Kdyby se
vzala celá německá členská základna,
16
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tak je srovnatelná se zbytkem světa.
Tam se to hraje téměř v každé dědině
a má to velkou tradici.
Bývají zápasy v kolové v zahraničí
vysílané na českých stanicích? A jsou
česky komentované?

P. R.: Je snaha, aby se to zpopularizovalo a aby to v televizi bylo. Bohužel
i přesto, že se Česká televize zápasů
účastní, je tam celý den, natáčí a dělá
rohovory, tak je z toho vždy jen krátký
a výstižný spot, který až tak nikoho
nezaujme. Žádné komentované zápasy
jako v hokeji či fotbale. Takhle to bylo
už i za dob Pospíšilů.

Jak jste se k takovému sportu
dostali?

P. R.: Mě k tomu přivedl můj táta. Primárně to začal hrát brácha, ale protože
jsem s nimi i chodíval na zápasy a nebavilo mě jen tak sedět, tak jsem na tom
kole začal jezdit taky.
P. V.: Naši dobří rodinní známí měli dva
syny, se kterými jsem byl od malička
nejlepší kamarád. Oba dva kolovou
hráli, ale mladší z nich k sobě neměl
spoluhráče. Tak se zeptali mě a já
souhlasil.
Jak dlouho kolovou hrajete?

P. R.: Já od svých 6 let, to znamená 20 let.
P. V.: Já od roku 1990, takže 28 let.

Rozhovor
Inspirují vás k výsledkům bratři
Pospíšilové?

P. R.: Vzhledem k jejich úspěšnosti ano.
V dnešní době je však tento styl takřka
nemožný, protože úroveň hraní je naprosto jinde, než co bývala.
P. V.: Vidím to stejně vzhledem ke
změně pravidel. Díval jsem se na jejich
poslední dva tituly a to, co tam předváděli, by už teď nebylo možné. Hráli
proti o generaci mladším soupeřům
a jejich taktika byla zdržování a fauly,
za což už se dnes píská.
Je to bolestivý sport?

P. V.: Ano je a hodně. Mezi časté úrazy
patří například otočené nebo naražené
prsty, různé šrámy a pohmožděniny
nebo přiskříplé ruce mezi kovovými
tyčkami řídítek. To je hodně bolestivé.
P. R.: Zrovna na mistrovství republiky
jsem si při prvním zápase narazil žebra
a modřinu mám ještě teď.
V čem jste byli letos tak jedineční, že
jste dosáhli tak skvělého výsledku?

P. R.: Asi jsme byli dobře nachystaní
a zvládli jsme to i dobře takticky. Snažili
jsme se minimalizovat možnost, že by
byli soupeři v něčem lepší než my. Větší
turnaje jsou hodně o chybách. Čím
méně jich je, tím větší je možnost
úspěchu. Je potřeba mít také dobrý
útok a dobrou obranu, ale základem
je nedělat nikde chyby.
P. V.: Já bych řekl, že to byla komplexnost a také jsme oproti dřívějšku
zlepšili taktiku.

Jak dlouho spolu hrajete v jednom
týmu?

P. V.: Už čtvrtým rokem.

Jak často spolu trénujete?

P. R.: Jednou až dvakrát do týdne.
Čím jsou kola, se kterými se kolová
hraje, specifická?

P. R.: Vlastně vším, nemají totiž nic
společného s horskými nebo trekovými
koly. Klasická jízda na něm nelze praktikovat. Kdybyste na něm jeli jako na normálním kole, tak se převážíte dozadu.
Na kolovém kole vznikají strašné síly,
protože se na něm střílí a skáče, takže
musí být úplně jinak sestavené.
Kdyby se takové pohyby dělaly
například na horském kole,
tak je za dva tréninky pryč.
P. V.: Těžiště kola je úplně
jinde. Jelikož je potřeba
střílet a přední kolo nadzvedávat, tak je těžiště
více u zadního kola.
Když si na
to

kolo někdo sedne poprvé, tak má problém
si sednout na sedátko, které se nevysunuje
nahoru jako na klasickém kole, ale vysunuje se dozadu a tím víc je to těžiště posunuté.
Co se týče pevnosti kola, tak teď jsme
s trenérem zkoušeli karbonová řídítka
a bohužel za půlku tréninku bylo po nich.
Kde se takové kolo dá sehnat? Máte
konstruktéra, nebo je možné jej koupit
už vcelku například přes internet?

P. R.: Jsou dva hlavní výrobci. První
je v Brně a druhý ve Švýcarsku a je to

Pavel Richter
Věk | 26
Znamení | Rak
Vzdělání | vysokoškolské
Původní povolání | architekt
Dobré vlastnosti | pečlivost,
pozitivní myšlení
Špatné vlastnosti | urážlivost
Životní motto | Být dobrý v tom, co
dělám
Vlastní cíl | Mít vlastní fungující ateliér
a spokojenou rodinu
Oblíbené jídlo | steak
Oblíbený film/seriál | Star Wars
Oblíbené místo | Skotsko
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Rozhovor
Čech. Kolo se dá koupit i složit, záleží na
tom, jak to kdo chce. Všechny komponenty mají nějaké výhody i nevýhody.
P. V.: Jelikož se v tomto sportu všichni známe, tak se to dá poskládat i po
jednotlivých komponentech, tak jak to
kdo potřebuje. Někdo má širší řídítka,
někdo má užší úchop atd. Základ je mít
náhradní díly, abychom si to v tělocvičně
dokázali spravit i sami.
Jakou má takové kolo životnost?

P. V.: Myslím si, že 7 let by kolo
teoreticky mohlo odehrát. Záleží

Pavel Vitula
Věk | 35
Znamení | Blíženec
Vzdělání | vysokoškolské
(Ekonomicko-správní fakulta MU)		
Původní povolání | finanční poradce
Dobré vlastnosti | pečlivost, vstřícnost,
zodpovědnost

na intenzitě. Většinou to bývá tak, že se
staré funkční kolo posouvá dál k dorostencům a začínajícím žákům, aby se co
nejvíce využilo.
Plánujete se zúčastnit i mistrovství
světa v sálové cyklistice?

P. R.: Letos pojedeme jako náhradníci,
protože máme méně bodů než naši
kolegové ze Svitávky.
P. V.: Ale i tak si myslím, že je to dobrá
zkušenost. Prostě zažít si tu
atmosféru, i kdyby jen
z role náhradníka. Já jsem na
mistrovství
světa už byl,
ale je to cca
11 let zpátky.
To jsem měl
ještě jiného
spoluhráče.
Kde po světě
jste se díky kolové
podívali?

P. R.: U mě je to víceméně celá Evropa: BelŠpatné vlastnosti | pečlivost, nerozhodnost
gie, Německo, Francie,
Životní motto | Zkusit se má všechno.	
Švýcarsko, Rakousko,
Vlastní cíl | Být šťastný a pomáhat rodině
Slovensko, Maďarsko...
a přátelům, aby byli taky.
Většinou se ale jeden den
Oblíbené jídlo | svíčková		
někam jede, tam se odehraje zápas a hned se jede zase
Oblíbený film / seriál | Forrest Gump / Přátelé
zpět,
takže o nějaké přidané
Oblíbené místo | Slovinsko, konkrétně
hodnotě
výletu se mluvit nedá.
okolí Bledského jezera
P. V.: Je to tak. Většinou je to jenom
auto, tělocvična a zase auto. Já jsem se po18
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díval naštěstí už párkrát i dál, byť ta Evropa
je zdaleka nejčastější. Byl jsem dvakrát
v Malajsii a jednou v Japonsku. Tam jsem
si však čas na poznávání okolí vyhradil
a pobyt si prodloužil.
Jaké je vaše povolání?

P. R.: Architekt.
P. V.: Produktový analytik v Allrisku.
Dokážete si představit, že byste se
živili pouze tímto sportem? Šlo by to
vůbec?

P. R.: Představit si to dokážu, nicméně
bych se asi nenajedl a ani nenapil...
Peníze v tomto sportu prostě nejsou.
Zatím se nám klubově daří tak, abychom
pokryli náklady za cestování a občas
i případné noclehy nějakým sponzoringem a dotacemi.
P. V.: Také si to dokážu představit,
ale dnes to není reálné. Dřív to bylo
tak, že pořadatel na světovém poháru
platil jednu noc pro závodníky a jeden
doprovod – trenéra. Několik posledních
ročníků už si ale hradíme i ubytování.
Takže když jsme teď byli týden před
mistrovstvím republiky ve Švýcarsku,
tak jsme měli ubytování nad tělocvičnou
v podkrovních pokojích a dostali jsme
odměnu v eurech, které jsme tam za to
ubytování nechali.
Myslíte si, že se tento sport bude
dál rozvíjet, nebo spíše pomalu upadne
v zapomnění?

P. R.: Všechno je to o lidech. Jací budou,
to nevím, ale je to čím dál tím složitější.

Rozhovor
místě podle toho, kde která noha je tak,
abych nespadl a byl stabilní při různých
pohybech.
Jaké jsou vaše koníčky mimo kolovou a sport?

P. R.: Práce. Moc času na jiné aktivity
není. Občas squash, ale to tak dvakrát za
rok. A tak podobně je to i s jinými věcmi. Turnajů v kolové je dost, bývá zabitá
celá sobota, a když je světový turnaj, tak
i celý víkend.
P. V.: Na koníčky čas opravdu moc
není. Já hraju ještě malou kopanou, ale
jinak mám rád veškeré sporty. Jsem rád
i jen tak v přírodě nebo rád kouknu na
dobrý film.

Pavel Vitula a Pavel Richter letos zvítězili v Mistrovství ČR za tým MO Svitávka. Turnaj se
odehrál ve sportovní hale SKP Kometa v Brně

Nejsložitější je ty lidi k tomu přivést
a udržet je u toho je ještě horší.
P. V.: Rozvíjet jako sport se kolová
podle mě bude, ale ne tím způsobem,
že by se nějak extra zpopularizovala.
Vzhledem k celkové náročnosti pro
nově začínající hráče nemá šanci dosáhnout masové popularity.
Zkoušeli jste i jiné sporty mimo
kolové?

P. V.: Ano: tenis, fotbal, stolní tenis,
rekreačně squash. Teď hraju i malou
kopanou.
P. R.: Já začínal s fotbalem, když mi bylo
šest let. Ale pro mě to byla ztráta času,

protože bylo málo šancí se dostat k balónu, a naopak tam bylo moc zbytečného
pobíhání.
Co vás na tomto sportu nejvíce baví?

P. R.: Že je to akční. Nevím sice, jak to
vnímají diváci, ale pro mě je 6 minut
maximálního vypětí na kole sice krátké,
ale zato naprosto vyšťavující.
P. V.: To se těžko popisuje, ale já mám
z tohoto pohybu velkou radost. Nejtěžší
a nejdůležitější na tom je udržet rovnováhu. Nám už to dnes ani nepřijde, ale
když si vzpomenu na svoje začátky, tak
se musím usmát. Jak jsem za brankou
trénoval držení stability nebo stání na

V čem je kolová podle vás atraktivnější než například hokej nebo fotbal,
což jsou v ČR nejrozšířenější sporty?

P. V.: Je určitě akčnější než fotbal. Víc se
tam toho děje, padá dost branek, protože
je malé hřiště a není tolik meziher. Každou chvíli je gólová šance i oproti hokeji.
Jaké budou vaše další kroky po
vítězství na MČR?

P. V.: Sezóna koncem roku vrcholí, takže
už zbývají jen dvě akce, a to Mistrovství
světa v kolové a krasojízdě a potom Finále světového poháru, který jsme letos
měli možnost hrát díky loňským výsledkům, ale nenasbírali jsme dostatek bodů,
abychom se do finále dostali, takže pro
nás je letošní sezóna uzavřená.
P. R.: Máme v plánu hlavně odpočívat
a připravovat se na mistrovství světa. 
Allrisk magazín | 2019
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Vyřešili jsme více
než 14 000 hovorů
našich klientů za rok 2018
Nová Karolina Park office

Protože
nám nejvíce
záleží na maximální
spokojenosti našich
klientů, spolupracujeme
s těmi nejlepšími ve svém
oboru. AXA Assistance je
jednička v poskytování
asistenčních služeb
20

Allrisk magazín | 2019

Call centrum

 při cestování,

JAKÉ VŠECHNY SLUŽBY VÁM
NAŠE ASISTENČNÍ LINKA
POSKYTUJE?

Představení
společnosti

Představujeme vám nový koncept
do detailu promyšlených postupů
přizpůsobený vám na míru. Jednotlivé
služby se od sebe liší dle podmínek
sjednaných produktů.

Jsme AXA Assistance, známí
také jako AXA Partners CEE,
a jsme součástí skupiny AXA,
která je největší a nejhodnotnější
pojišťovací skupinou na světě.

 při provozování motorových vozidel,
 při haváriích v domácnosti,
 v oblasti právních vztahů,
 nebo v oblasti zdraví.
JAKÉ PŘÍPADY ŘEŠÍME
NEJČASTĚJI
1) Technická asistence odtah nebo
oprava na místě – porucha
2) Technická asistence odtah – nehoda
3) Právní rada
4) Hlášení pojistné události
5) Domácí asistence
6) Informační hovory
Počet odbavovaných asistenčních
případů má vzestupnou tendenci.

1

Pro technickou
asistenci k vozidlu do
3,5 tuny, pneumatikám,
střetu se zvěří nebo
domácnostem stiskněte
jedničku

Jsme vám k dispozici 24 hodin denně,
7 dní v týdnu.
Na této provolbě vám zajistíme výjezdy
silničních služeb pro vozidla do 3,5 tuny,
odtahy vozidel v případě dopravní
nehody, poruchy, poškození pneumatiky
nebo odpovídající servis pro opravu
vozidla.

Stejně jako pro nás je klient
v AXA Assistance na prvním místě,
což ukazuje i index spokojenosti
NPS, který je vypočítáván revolučním
nástrojem Customer Pulse.

Ve spolupráci s právním
oddělením Allrisk ASSISTANCE
vám poskytneme informace,
jak postupovat při dopravní
nehodě, a také můžete využít
nabídku právních služeb.

Aktuální index spokojenosti našich
klientů je 89 %.

Dále zajistíme tlumočení například
v situacích, jako jsou:

Znamená to, že by naši službu asistence
doporučilo téměř 90 % z vás.

 silniční policejní kontrola,

Pro srovnání je standardní hodnota
indexu spokojenosti na tuzemském trhu
pojišťovnictví okolo 60 %.

 komunikace s účastníky nehody, se
svědky apod.
U technické asistence v zahraničí
zajistíme navíc repatriace vozidel

Díky mezinárodní síti poboček
a operačních středisek ve více
než 60 zemích světa pomáháme
klientům kdekoliv na světě. Máme
160 tisíc zaměstnanců a 105 milionů
klientů po celém světě.
Naše asistenční služba je
k dispozici nonstop a máme za
sebou 200 let zkušeností.
Samotná AXA Assistance má více
než milion klientů
a přes 500 zaměstnanců a je
největším poskytovatelem
asistenčních
služeb v ČR.
Ze své centrály
v Praze řídí aktivity
v deseti evropských
zemích – kromě Česka a Slovenska
také v Polsku, Maďarsku,
Rakousku, pobaltských zemích,
Rusku a na Ukrajině.
Allrisk magazín | 2019
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Přesvědčte se sami při pohledu do
zákulisí, jak to vlastně v takovém call
centru funguje a co všechno umí.
Poskytujeme vám asistenční pojištění,
jehož smyslem je usnadnit vám život,
vašim rodinám nebo firmám a pomoci
vám řešit vaše každodenní starosti a to
zejména:
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6

zpět do vlasti, přidružené služby jako
např. přepravu osob, ubytování nebo
ekologickou likvidaci vozidel.
Při střetu se zvěří je nutné, kromě
kontaktování asistenční linky Allrisk
ASSISTANCE, událost hlásit na Policii ČR.
U asistencí domácností zajistíme
asistenci v případě technické havárie
(zajištění řemeslníka při havarijních
stavech v domácnosti jako například
zkraty elektrické sítě, únik plynu i havárie
vodovodního ústrojí a jiné). V případě
potřeby vám zajistíme zámečníka při
zabouchnutí nebo ztrátě klíčů a další
služby, na které mají klienti nárok, jako
je asistence v případě neobyvatelnosti
domácnosti a prodloužené záruky
k domácím spotřebičům.
22
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2

Pro technickou asistenci
k vozidlu nad 3,5
tuny stiskněte dvojku

Vozidla nad 3,5 tuny potřebují specifickou
pomoc díky své hmotnosti a složitosti
asistenčního zásahu.
Náš partner pro tato vozidla zajistí
technickou asistenci spočívající v zajištění
odtahu, vyproštění či opravy na
místě asistovaného vozidla, pokud je
nepojízdné.
Asistenční služba poskytne právní
a administrativní informace a v zahraničí
telefonické tlumočení (do anglického,
německého, ruského nebo maďarského
jazyka) v situacích, jako jsou silniční
kontroly, jednání s policií, v rámci celního

řízení na hraničním přechodu, jednání
s místní administrativou, nebo v případě
hospitalizace a návštěvy lékařského
zařízení.

3

Pro právní asistenci
stiskněte trojku

Poskytneme vám administrativně právní
asistenční službu, která je často i součástí
technických asistenčních služeb. V rámci
právní asistence převažuje problematika
vozidel, řidiče a právní ochrana spojená
s občanským životem a domácností.
Zpracujeme vám právní stanoviska
na různá témata a z různých oblastí
práva, jako je například náhrada škody,
spotřebitelská problematika – reklamace,
pracovní právo, dědické právo, spory

Call centrum
z kupních smluv. Poskytneme vám
asistenci při uzavírání smlouvy, tlumočení
v podobě telefonického právního
poradenství a právní podporu a ochranu
v rámci správního a trestního řízení.
U komplikovanějších případů vám zajistíme
a uhradíme specializovaného advokáta,
který bude obhajovat vaše práva.

4

Pro cestovní
pojištění stiskněte
čtyřku

Linka je vám k dispozici 24 hodin denně
a 7 dní v týdnu. A víme proč. My na vaší
dovolené rozhodně volno nemáme
a naopak víme, že na cestách se může
stát cokoliv, proto se nám dovoláte ve
dne v noci.
Pokud nám zavoláte, vyhledáme
vám nejbližší zdravotnické zařízení,
zorganizujeme a zajistíme úhradu
přepravy do zdravotnického zařízení.
Provádíme důkladnou asistenci po dobu
hospitalizace v podobě monitorování
zdravotního stavu klienta ze získaných
lékařských zpráv a komunikace
s klientem.
Zorganizujeme a zajistíme úhradu
lékařského transportu do
ČR či do země trvalého
bydliště.
Před cestou vám
poskytneme aktuální
informace o vízové
povinnosti, očkování
v dané zemi, úrovni
lékařské péče,
počasí, měně
apod.

Dokážeme také zorganizovat a zajistit
úhradu hotelového ubytování nebo
dopravy do hotelu.

5

Pro zapůjčení
náhradního
vozidla stiskněte pětku

V případě potřeby pro vás zajistíme
náhradní vozidlo. V situacích, kde jste
byli poškozeni při dopravní nehodě,
zavinili jste dopravní nehodu či vaše
vozidlo mělo poruchu.

6

Pro nahlášení
škodní události
z pojištění stiskněte
šestku

Centrum likvidace pojistných událostí
Allrisk vám poskytne asistenci při
registraci pojistné události z povinného
ručení, havarijního pojištění, pojištění
domácnosti či nemovitosti, spoluúčasti
při škodě na vozidle, pojištění čelních
skel a dalších souvisejících pojištění,
nebo vás informuje ohledně již
nahlášených pojistných událostí.

7

Pro získání aktuálních
informací o provozu
na dálnicích stiskněte
sedmičku

Poskytneme vám aktuální informace
o dopravní situaci na českých dálnicích.
Pokrýváme téměř 900 km těchto dálnic:
D0, D1, D2, D3, D5, D8, D11, D46 a část
D35. Aktuální informace čerpáme
z dálničních kamer, mýtných bran
a dalších moderních technologií.

Maximální spokojenost našich
klientů můžete vidět z jejich
osobního hodnocení

„Absolutně bez
problémů. Na lince mi
zodpověděli všechny
dotazy. Celý proces
byl rychlý a vstřícný.
Děkuji. R. D.“
„Celou záležitost vyřídili
za mě, a to velmi
rychle. Pomohli mi se
vším, co bylo potřeba,
ochotně poradili, když
jsem nevěděla, co
dělat. Děkuji. T. N.“

„Asistenční služba byla
rychlá a komplexní.
Děkuji. I. V.“

„Celá situace byla
rychle vyřešena.
Operátorka uhodla, že
potřebuji odtah, hned
poté, co jsem jí začal
problém popisovat.
Úžasné. Děkuji. F. V.“
„Brzký příjezd
asistenční služby,
profesionální domluva
i vyřešení požadavku.
Děkuji. E. A.“
Allrisk magazín | 2019
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Ocenění Allrisk

Dosáhli jsme
nejvyššího
skóringového
ocenění AAA

24
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V rámci hodnocení CZECH TOP
100 jsme získali v roce 2018 nejvyšší
skóringové ocenění Czech Stability
Award. Posunuli jsme se o stupeň
výše a upevnili tak silnou pozici mezi
nejstabilnějšími firmami v České
republice.

Allrisk, a.s.
IČO: 49610929

12. 03. 2018

Chceme pro naše klienty a partnery
to nejlepší. Proto společným
úsilím budujeme spolehlivost,
důvěryhodnost, ekonomickou
stabilitu a prestiž naší firmy.
Bez vás bychom nebyli tam, kde
jsme. Děkujeme.

Ocenění AAA je udělováno na
základě nezávislého ratingu firem,
který s historií sahá až do roku 1908.
Hodnocení je vydáváno v několika
stupních AAA až D a mohou ho
získat společnosti, které své vstupy
přetvářejí na kvalitní produkty
a služby.

FOTO Radim Spáčil, archiv Allrisk

Ocenění Allrisk

Dne 13. 6. 2018 jsme se zúčastnili
čestného předávání nejvyššího
skóringového ocenění ve Španělském
sále Pražského hradu.
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JEDINEČNÉ
AUTOPOJIŠTĚNÍ
Jedinečné
pojištění
Allrisk

Jedinečnosti
inkasních
produktů Allrisk
Nejvýhodnější pojištění
na trhu v poměru
cena/výkon
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Jedinečné pojištění Allrisk

LACINÉ, DVAKRÁT PLACENÉ

Obávám se, že se toto rčení stává pro
oblast pojištění platnější než kdy dříve.
Stále více se pod hlavičkou různých společností (balíčkové produkty pro různé
bankovní či energetické společnosti)
objevují na trhu produkty, které jsou celé
vystaveny podle hesla „za jakou cenu by
to koupil každý“. Jejich název či
detailnější pohled na názvy
Například tak
jednotlivých oblastí, ktejednoduchá věc,
ré má pojistný produkt
jako je odtah po dopravní
zajišťovat, vypadají
nehodě v rámci povinného
skvěle, ale jen do
ručení. U většiny levnějších
toho momentu, než
produktů na trhu máte limit
dojde k pojistné
na odtah 2 500 Kč. Za tuto
události. Zde se pak
ž naši dědozvídáme, že daná
dečkové nám
částku vám na některá místa
situace neodpovídá
říkali: „Nejsme tak
v republice odtahový
přesně
okolnostem,
bohatí, abychom naservis ani nepřijede.
popsaným v podmínkách
kupovali to nejlevnější.“
produktu.
Není na tom nic divného
Pokud se však na věc podíváme
a většina z nás by se pod toto
pohledem selského rozumu, je to celé
rčení v klidu podepsala. Každý určitě
velice jednoduché a naprosto stejné
někdy zažil nadšení z extrémně
jako s výrobkem, pokud
levného výrobku, který se
použiji kvalitní materiál
ale po čase rozpadl nebo
Allrisk
a moderní technologie.
hned od počátku jeho
Nemůže být výrobek
užívání nepřinášel
kombinuje
za stejnou cenu jako
službu či komfort
pojistná rizika již
ten nekvalitní. Jestli
u podobných vými má být ve světle
robků zcela běžný.
10 let. Poměr cena/
pojištění produkt
Ale jak toto může
výkon tak díky tomu
k něčemu, nebude
fungovat u služeb
nejlevnější.
pojištění?
vychází velmi

FOTO Shutterstock

U

příznivě
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Jen pro ilustraci: Pokud
bychom měli takto poskládané
portfolio produktů pro běžnou
domácnost od různých pojišťoven
Nechceme-li být
tedy tak nehospodární
s nastavením roční platby napřímo, chodilo
a nakupovat levně,
by nám i 12 složenek v různé části roku
věnujme celému prov závislosti na tom, kdy jsme jednotlivé
cesu na začátku větší
pojistky pořizovali. A pokud budeme chtít
čas
a nechme si poradit
platit měsíčně, obdržíme klidně 144
s poměrem cena/výkon.
složenek. Což mimo jiné i zásadně
Přestaňme se již orientozvyšuje pravděpodobnost, že něco
vat jen na cenu, stejně to
zapomeneme zaplatit.
pak vyjde o hodně dráž.

FLOTILOVÉ POJIŠTĚNÍ

Ale co s tím? Přece neutratíme veškeré
své peníze za pojištění? Řešením by
mohlo být nakupování ve velkém,
například 10 000 ks jednoho pojištění.
Ale k čemu mi to bude? To nedává smysl.
Ano, nedává. Do té doby, než si
uvědomíme, že právě toto již před více
jak deseti lety Allrisk vyřešil. Spravuje pojistná rizika ve velkém,
pomocí jedinečného systému
Allrisk je pro nás skládá dohromady a tyto neošizené a často
i vylepšené produkty (rizika)
28
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kombinuje tak, aby vycházel
poměr výkon/cena nejlépe na
trhu. To nám klientům pak dovoluje využívat kombinaci výhod, které nám
dále šetří obrovské peníze.
Pokud se rozhodneme si připlatit
za vyšší limit za odtah vozidla, nutí nás
většina pojišťoven odtáhnout vozidlo
do nejbližšího smluvního servisu, což
by u novějších aut tak nevadilo. Ale co
potom, když jste z Hodonína a máte
vozidlo v servise v Praze? To není
moc komfortní. S jednoduchou
kombinací produktů Allrisk
máme možnost mít odtah po
nehodě, kam si řekneme,
v rámci celé ČR zdarma.
A mohl bych pokračovat, viz
stránka výhod autopojištění:
www.allrisk.cz/produkty/pov

Další velkou jedinečností
systému Allrisk je sjednocené inkaso nebo fakturace, zdánlivě jednoduchá věc a z pohledu nás klientů velice
užitečná. Dovoluje nám mít v jednom
vyúčtování produktů od různých pojišťoven, které spravuje inkasní systém
Allrisk.

Jedinečností
systému Allrisk je
sjednocené inkaso
nebo fakturace,
zdánlivě jednoduchá věc
a z pohledu nás klientů
velice užitečná

Jedinečné pojištění Allrisk

PRODUKTY INKASNÍHO
SYSTÉMU ALLRISK
 Povinné ručení
 Havarijní pojištění
 Pojištění skel na vozidle
 Pojištění asistenčních služeb
 Pojištění spoluúčasti
 Pojištění odpovědnosti
 Pojištění nemovitosti
 Pojištění domácnosti
 Pojištění právní ochrany
 Cestovní pojištění
VEŠKERÉ INFORMACE,
KTERÉ JSOU K DISPOZICI NA
KLIENTSKÉM PORTÁLE
WWW.MUJALLRISK.CZ
 Smlouvy
 Pojištěné předměty či osoby
 Rozsah jednotlivých produktů
 
Přesný rozsah sčítaných asistenčních

limitů

 
Faktury a jejich placení včetně kopií

všech zaplacených či dosud nezaplacených
 
Odpovídající pojistné podmínky ke
každému produktu
 
Právě probíhající či ukončené pojistné události, které řešíme s Centrem
likvidace pojistných událostí Allrisk
 
Makléř, který nás má na starosti
 Elektronické dodatky

Stačí kontaktovat našeho
makléře s požadavkem na
změnu či přidání pojistky, kterou
potřebujeme (zatím pouze výhradně
produkty inkasního pojištění Allrisk) a přes
e-mail či telefon si vše vykomunikujeme.
Požadovaná změna nás čeká v podobě
dodatku na portále Allrisk, kam se
přihlásíme a pomocí bezpečnostní
SMS stejně jako v bance změnu
autorizujeme. 
Screen z portálu www.mujallrisk.cz

ELEKTRONICKÉ DODATKY

U této výhody klientského portálu si
vždy vzpomenu, jak jsem ještě před pár
lety musel na okénku v bance zadávat
příkazy k platbě. Přijde mi to úsměvné
ve světle aplikací v telefonu či počítači,
kde vše zvládnu za pár minut v čase
a místě, které mi vyhovuje.
To stejné dnes můžu pomocí elektronických dodatků na portále
www.mujallrisk.cz také. 

S jedinečným
pojištěním Allrisk
nám vše přijde na
jednom vyúčtování a jen se
rozhodneme, na kolik částí roku
si platbu rozdělíme. Navíc máme
vše přehledně i elektronicky na
bankovně zabezpečeném
klientském portále www.
mujallrisk.cz
Allrisk magazín | 2019
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Allrisk EXCLUSIVE 5

Jedinečný produkt
povinné ručení
Allrisk EXCLUSIVE 5

aneb kdy a jak využiji náhradní vozidlo pro případ poruchy
Dnes
už téměř každý
využívá automobil
denně a velká část z nás
je na svém voze i profesně
závislá. Máte vyřešenou
otázku „Co budu dělat
v situaci, když moje auto
bude v důsledku poruchy
nepojízdné?“ Samozřejmě
jeden nebo dva dny se to
přečkat dá, ale co
například celý týden?
30
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Variant je několik:

1

2

Máme
na dvoře další
auto, které není
zrovna v opravně –
ale kdo má
všechna ta auta
živit?

Půjčíme
si auto od
příbuzných –
stojí to opravdu
za to?

Allrisk EXCLUSIVE 5

4

Půjčíme
si auto
v autopůjčovně –
to je rozhodně
ta nejdražší
varianta.

6
Připlatíme si
několik desítek korun
měsíčně a tato služba
bude součástí
povinného ručení.

5

Zdravou
cestou by bylo
jet na kole nebo jít
pěšky – pro naše tělo
a ducha určitě prospěšné.
Ale rozhodně to není
řešení vhodné po
celý rok.

Můžeme
jezdit veřejnou
dopravou –
podstatně se
prodlouží doba
cestování a také
se sníží jeho
komfort.

FOTO Shutterstock

3

Co přesně s tímto jedinečným produktem
Allrisk EXCLUSIVE 5 získáte navíc?
Náhradní vozidlo po dobu 5 dnů v případě asistované poruchy. Je nutné závadu ihned řešit
s asistenční linkou na telefonním čísle +420 730 300 300 a nepojízdnost vozidla ověřit
v autoservise, který společně s asistenční linkou pro váš vůz vyberete.

Navíc získáte
dvojnásobné limity
v rámci pneupojištění.
Roční limit pojistného
plnění ve výši 8 000 Kč
(4 000 Kč / 1 pneu).

Pneupojištění
ZDARMA

V případě poruchy
náhradní vozidlo ZDARMA
Allrisk magazín | 2019
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Rozhovor

Zdeněk Junák
hlasem naší
společnosti
Divadelní,
filmový a seriálový
herec, dabér, moderátor
Českého rozhlasu, muzikant
a dvojnásobný dědeček. Kromě dabingu
Seana Conneryho, Alana Aldy, Gérarda
Depardieua nebo Horsta Fuchse propůjčil
Zdeněk Junák svůj nezapomenutelný hlas i naší
společnosti. Již 7. rokem Zdeněk Junák dabuje
videa a videomanuály pro naše kolegy
32
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Rozhovor
Jak jste se seznámil s vaší
ženou?

Narození
dcery Zuzany
mi vneslo do života
řád. Od té doby
nemám problém
vstávat v šest
hodin ráno

Moje žena je vyučená prodavačka a seznámili jsme
se, když jsem šel svým
rodičům kupovat první barevný televizor.
To bylo v roce 1981.
A jak jsem ji uviděl,
zastavilo se mi srdce.
A o pár dnů později
jsem ji uviděl znovu, jak
vešla do divadla Mahenovy
činohry, a zjistil jsem, že to je kamarádka naší kolegyně. A tak jsem za ní
znovu přišel, pozval jsem ji na večeři a za
tři čtvrtě roku byla svatba. Když jsme se
vzali, tak se nám narodila dcera Zuzanka
a ta mi do mého života vnesla řád. Od té
doby nemám ráno problém vstát. Mohl
jsem vysedávat do 4 do rána v klubu
a stejně jsem v 6 hodin vstal. Myslím si,
že mám dobrou vlastnost, a tou je, že je
na mě spolehnutí. Když mi žena řekla,
ať dceru odvedu do školky a ze školky,
nakoupím, tak jsem to splnil.
Jak probíhá váš běžný den?

Ráno vstávám v 6 hodin a všem nachystám snídani. My totiž bydlíme v jedné
domácnosti s dcerou a jejími dvěma
dětmi. Ale pozor, ne v domě, ale v bytě.
Jsou to osmiletá dvojčata, která vždycky
ráno budím a každý den vodím do školy.
Takže je odvedu do té školy, no, a mezi
8. a 9. začíná čas pro dědu. To mám tak
necelou hodinku volno, tak se jdu projít
městem, a když je hezky, sednu si u Jošta
Allrisk magazín | 2019

FOTO Archiv Městského divadla Brno a autorů Jefa a Tina Kratochvilových, Radim Spáčil

Z divadelní hry
Donaha: Zdeněk
Junák jako Nikos
(Bejk) Simonidis,
ocelář v penzi
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Rozhovor
na lávku a popíjím kafe. O půl deváté přicházím do rozhlasu, tam si uvařím další
kafe z automatu a od 9 do 10 vysílám
pořad Srdcovky Zdeňka Junáka. V 10 se
začíná zkoušet u nás v divadle, tak od pana
ředitele mám povoleno chodit o 15–20 minut později a poté zkouším. Zkouška končí
ve 2 hodiny, to si sednu v šatně s kamarády, kolegyněmi, kolegy, požvaníme co
a jak a odcházím. Někdy mám potom
dabing, někdy točím komentář pro Allrisk,
nebo namlouvám audioknihy. A když
mám teda výjimečně volno, tak mě doma
pověřují úkoly pro vnoučata. Jdu pro ně do
školy (což oni jsou rádi) a pak je vedu do
kroužku. Potom přijde sedmá hodina, to
odehraju nějaké to představení, zpravidla končím v 10 a to se pak schoulím do
klubu. Zásadně holduji bílému vínu, u kterého si rád zakouřím, pak tam posedím

a do půl dvanácté jsem doma, umyju se
a skočím do postele.
Projevuje se nějaký herecký talent
u vašich vnoučat?

Zatím ne. Mně by se líbilo, kdyby byl
některý z nich muzikant, ale zatím to
nevypadá. Vnučka chodí do stepu a je
vidět, že umí držet rytmus a je moc
šikovná. Takže možná nějaká tanečnice
by z ní třeba mohla být.
Jako svoji špatnou vlastnost jste
uvedl, že jste líný. To ale vůbec nevypadá
vzhledem k tomu, jak máte aktivní dny.

I když jsem činorodý člověk, který nemá
rád nudu, tak jsem opravdu líný. Jsem
stresový pracovník, všechno nechávám
na poslední chvíli, a jak rád říkám, na
mém pracovním stole mám organizova-

ný bordel, ve kterém se kromě mě nikdo
nevyzná.
Odpočíváte někdy?

No jejda, no jéjda! Skončí zkouška, tak
doběhnu k nám do šatny, tam je takové
nádherné sofa, tam si spočinu a mám takových 20–30 minut nádherného vorazu,
pak udělám lehkou hygienu a vyrážím
do města. Protože Brno je obrovské sexy
město s krásnými děvčaty, s nádherným
okolím a je tady pořád kam chodit.
Jak trávíte víkendy?

Máme chatu v Bílých Karpatech, kam
rádi jezdíme. Rodina odjede už v pátek.
Já mám v sobotu ráno ještě víkendové
Srdcovky, a po jejich odvysílání jedu za
nimi. Také mám bráchu v Uherském
Hradišti, kam za ním jezdím.
V muzikálu
BIG jako George
Macmillan
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Rozhovor
Vy jste rodák z Uherského Hradiště?

Ne ne, já jsem se narodil v Kroměříži, ale
největší část svého života jsem prožil ve
Starém Městě a v Uherském Hradišti.
Chtěl jste se stát vždy hercem, nebo
jste měl jiné sny?

K herectví mě to netáhlo nikdy. Odjakživa jsem měl vztah k uniformám,
protože strejda Rostislav byl hasič.
A vždycky, když došel v té uniformě
vyštafírované, tak jsem mu to hrozně
záviděl. Stejně tak to bylo i s mým
bratrancem, který byl voják z povolání.
Ten když došel v té majorské uniformě,
tak já jsem na něm mohl oči nechat.
Potom, jak jsem byl starší a četl jsem
literaturu, mým románovým hrdinou
byl Philip Marlowe, hrdina amerických
detektivek Raymonda Chandlera, a tak
jsem chtěl být advokátem. Dokonce
jsem si na gymplu zvolil jako dobrovolný předmět latinu. Ale můj otec se
viděl ve mně. Protože on byl potravinářský chemik, tak si myslel, že půjdu
v jeho šlépějích. A tam jsem ho totálně
zklamal.
Já jsem měl v sobě vždycky jistý druh
exhibicionismu. Třeba na gymplu, když
se probírali básníci, tak jsem měl vždycky přichystaný nějaký úryvek básně,
protože jsem to měl rád. A můj dědeček
měl kamaráda herce Miroslava Suchého, to byl výborný komik hradeckého
divadla. No a potom se to zamotalo tak,
že mě tenkrát do toho divadla vzal a tam
mě to fascinovalo. A tak jsem se zjevil
v klubu Divadla bratří Mrštíků a od té

doby tam jsem. A tak sešlo z těch uniforem. Po škole jsem byl rok ve Zlíně, 20
let v Mahenově divadle a 23 let až doteď
jsem v Městském divadle v Brně.

Kdy vám bylo na jevišti nejvíce
úzko?

Není to tak dávno. Teď hrajeme muzikál
Big a já tam hraji šéfa obrovské společnosti, která vyrábí hračky. A hraji tam
s desetiletým klukem, jehož postava se
Zároveň se k těm uniformám můžete
jmenuje Josh a my tam spolu hrajeme
vracet díky rolím, ve kterých jste hrál,
na klavír, ale nohama. Jak byla předprejako například v Četnických humoresmiéra, tak se stala taková věc, že půlka
kách. Jak jste přišel do humoresek?
klaviatury přestala fungovat. A v tomto
Velice náhodou. Na JAMU nám předpřípadě měl na tu půlku hrát ten Josh,
nášel zasloužilý umělec Miroslav Horale já už jsem neměl tu možnost mu
níček a on říkal, že talent je dobrá věc,
to říct, protože on už byl na
ale musíte mít štěstí. A když se
jevišti. Tak jsem došel na
připravoval seriál Četnicto jeviště, vzal jsem si
ké humoresky, tak se
tu jeho půlku klavíru
k nám do Městského
Brno je
a nějak jsme to spodivadla přijel pokrásné město,
lečně odehráli.
dívat Tonda Moss nádherným okolím,
Jinak, nejhorší
kalyk a my jsme
je
vypadnutí
textu.
zrovna v ten večer
plné hezkých děvčat.
V próze to není tak
hráli Othella. On
Pořád je tady kam
komplikované, když
to zkoukl a o pauze
víceméně
víte, jak
došla SMS Eriku
chodit
to tam jde, tak to naPardusovi: „Eriku,
hradíte jinými slovy. Ale
jsem v klubu, po hře se
v písničce nemáte šanci. Tam
za mnou stav a vezmi s sebou
se ta slova těžko nahrazují. Naštěstí se
Alenku Antalovou a Zdeňka Junáka,
mi nikdy nestalo, že bych špatně došel
tvůj Tonda.“
na scénu nebo nedej bože prošvihl celé
Když jsem chodíval na castingy,
představení.
většinou mi vyčítali, že jsem moc tlustý.
A u castingu na Četnické humoresky
mi režisér nabídl roli Josefa Ambrože,
Stalo se vám někdy, že jste chtěl
ale dostal jsem tři podmínky, které jsem
herectví pověsit na hřebík a začít dělat
musel splnit, abych roli dostal. 1. podněco jiného?
mínka byla, abych měl po celou dobu
Ne, to jsem nikdy neměl. Jedině spíš, že
natáčení oholenou hlavu, 2. byla oholené
jsem chtěl změnit roli, ale jinak ne. Jedvousy a 3., jestli bych nemohl ještě tronou se mi to stalo, když jsem dostal roli
chu přibrat. Tak jsme si plácli.
Heroda v Jesus Christ Superstar. Jakmile
Allrisk magazín | 2019
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Rozhovor se Zdeňkem Junákem
probíhal v příjemném prostředí
brněnské kavárny

jsem dostal tu nahrávku, kde se zpívalo
ve velkých výškách, tak jsem si řekl, že
to nedám. Ale začal jsem to trénovat
a nakonec jsem tu roli zvládl.

buji. Pouze pokud pokračuji v něčem,
co jsem daboval včera, tak se potřebuji
rozmluvit, abych například neměl moc
hluboký hlas.

Dále se věnujete i dabingu. Děláte
si před dabováním nějakou „hlasovou
rozcvičku“, nebo máte nějaké své
rituály, které provádíte, než začnete
dabovat?

Díváte se doma se svou manželkou
na filmy, které jste daboval?

Žádnou rozcvičku nedělám. Když začínám nějakou novou věc, tak to nepotře36
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Nedívám. Ale z toho dabingu si spíše
beru do svého soukromého života to,
co si ty postavy říkají. V jednom filmu
jsem daboval roli manžela, který hledá
svou ženu v Amsterdamu a nalezne

ji na jednom mostě, kde je shodou
okolností pouliční divadlo, kam se on
dostane omylem mezi ty herce a musí
začít hrát. A teď začne vykládat: „Víte, já
jsem měl ženu a dlouho jsem ji nechytil
za ruku, dlouho jsem jí neřekl, jak jí
to sluší, neřekl jsem jí, že ji mám rád,
možná se k ní chovám jako ke kusu
nábytku.“ A přijel jsem domů z toho
natáčení a z předsíně vidím svoji ženu,
jak se dívá na nějaký film. Tak jsem k ní
přišel, sedl si vedle ní a začal jsem jí to

Rozhovor
říkat. Že ty city nechávám na tom jevišti, a že jsem jí dlouho neřekl, jak jí to
sluší a tak dál. A její první reakce byla:
„Ty někoho máš?!“ Tak vidíte, jak to
dopadne, když vybočíte z normálního
průměru. Tak si tu scénu z toho filmu
potom pustila a opravdu teda slyšela ty věty, jak jsem jí tehdy vykládal,
a pochopila.
Dabing je přece jenom něco jiného
než hraní. Je náročnější?

Zkrátka, když zkoušíte hru v divadle,
tak ji zkoušíte zhruba 5–6 týdnů. Takže
tam si to nějakým způsobem nazkoušíte. Celý zkušební proces začíná tím, že
máte čtenou zkoušku. To znamená, že se
všichni sejdeme a čte se ta hra. V prvé
řadě tedy zjistíte, o čem to je. Poté přijde
pan režisér, který vám k tomu něco
řekne a pak přijde dramaturg, od
kterého zjistíte, jak to bude vypadat.
A to je první zkouška. Na druhé
zkoušce to zase jenom čtete a do
toho vám režisér už říká, kde má být
pauza a další připomínky. Na další
zkoušce zase jenom čtete a potom
začíná aranžovací zkouška.
Zatímco dabing je o tom, že když
přijdete, dostanete nový text, který
poprvé vidíte až tam a dabujete naostro.
Nadabujete třeba šest dílů, ale celou
dobu jste u toho sám. To znamená, že ty
dialogy mezi více lidmi nebo vzájemné
navazování scén, vám říká režisér.
Moje největší role, kterou jsem zatím
daboval, byl Dallas. A babička mé ženy
se mě vždycky ptala, jak to bude dál a já

jsem ji vždy musel zklamat, protože při
tom dabování jsem tam byl sám a měl
jen svůj scénář.
Jaká emoce se nejobtížněji dabuje?

Divák má výhodu tu, že vidí toho herce,
v jakém je rozpoložení. Režisér řekne,
tady přitlač do hlasu, tady jsi naštvaný, tady zavzlykej. Takže dost se to dá
takovými hereckými finesami nějakým
způsobem zahrát.

Do povědomí diváků jste se zapsal
i charakteristickým hlasem. Vnímáte to
také tak?

Jestli mě doplňuje? To vám nepovím.
Ale od té doby, co dělám ten rozhlasový pořad Srdcovky, zjišťuji, že mě lidé
poznávají podle hlasu. Což mě dost
fascinuje. Že přijdu do potravin, kupuji
si jídlo a paní mi řekne: „Jé, to jste vy!“
To mě samozřejmě těší.
Hrál jste někdy pantomimu?

Koho všeho jste daboval?

Genea Hackmana, Gérarda Depardieua
nebo Horsta Fuchse, ale mým koněm je

Když přijdete
do studia dabovat,
dostanete text, který
vidíte poprvé. Na rozdíl
od divadelních zkoušek jste
ve studiu sám a dabuje
se naostro třeba šest
dílů zaráz
Ottfried Fischer, německý herec, který
hraje v seriálu Big Ben.
Koho vás baví dabovat?

Ottfrieda Fischera, protože ten skoro
nepoužívá mimiku, ten je výborný.

Ne. I když mým profesorem na JAMU
byl Bolek Polívka, nejspíš bych se asi
domluvil, ale není to má doména. Na
to potřebujete mít obrovskou kondici
a pohybové ústrojí.
V létě vás diváci mohou vidět hrát
na Biskupském dvoře v Brně pod širým
nebem. Bývá publikum více uvolněnější
než v divadle?

To tak nevnímám. Na Biskupském
dvoře se ta přízeň publika projeví spíše
na nepřízni počasí. Například, když
se vám rozprší, tak diváci dostanou
jednorázové pláštěnky, protože deštníky
jsou vzhledem k výhledu na jeviště
zakázané. Vystoupí asistent režie a zeptá
se diváků, zda jsou pro, aby se představení přerušilo. A vždy chtějí zůstat. Ta
vstřícnost toho publika je úžasná.
V Lakomci hrajete s Bolkem Polívkou. Je opravdu tak velký improvizátor
na představení, jak se o něm říká?

Boleslav Polívka je nesmírně moudrý
člověk, vynikající herec a opravdu umí
Allrisk magazín | 2019
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Rozhovor
improvizovat a ví, kdy si to může a nemůže dovolit. V dramatu Král Lear, ve
kterém Bolek hraje, nepřipadá v úvahu,
že by si jen tak něco dovolil. A Molièrův
Lakomec je opravdu veselohra, která
nabízí bezbřehé možnosti. Ale opět, jak
říkám, je to moudrý člověk a ví, co si
může dovolit. A hlavně jeho improvizace

nepřivádí jiné herce do nějakých úzkých.
Vždy to udělá tak, že lze i v rámci textu
dobře navázat a v ději dobře pokračovat.
Jak se s ním hraje? Míváte větší
trému, když nevíte, s čím vším můžete
počítat, nebo je to o to
zábavnější?

V žádném
případě se
nebojím,
protože vás
nepřivede do
žádného
Věk | 67
průšvihu.
Já
jsem
Znamení horoskopu | Střelec
s
ním
hrál
Vzdělání | vysokoškolské
v jedné hře, kde
Původní povolání | herec
jsem měl roli
Dobré vlastnosti | nekradu, nelžu, je na mě spolehnutí
prince z Walesu,
Špatné vlastnosti | lenost
jehož kamarádem
Životní motto | Sebrat se, zůstat a zkusit to znovu
je herec. Jenomže
poté, co se z něj
Vlastní cíl | Ještě pár let těšit publikum svými
hereckými výkony a aby z mých vnoučat
stane král, je to
vyrostli slušní lidé
jiné kamarádství,
než které bylo mezi
Oblíbené jídlo | plněné papriky, ale ne s rajčatovou
omáčkou, ale podle receptu mé maminky, to
hercem a princem.
znamená plněné papriky se smetanovou omáčkou
A v jedné scéně
s lehce propasírovanými rajčaty
jsme spolu hráli tenis.
Oblíbený film/seriál | všechny filmy
Každý měl raketu, mezi
se Silvesterem Stallonem
námi byla síť a imaginárZajímavé/oblíbené místo (dovolená) |
ní míček. No a já nejsem
Bílé Karpaty, Buchlovské kopce
sportovec, tak jsem tu raketu
a brněnské vlakové nádraží
držel špatně. A Bolek mi říká:
„Dovolíš Zdeněčku.“ Tak si vzal tu
raketu, ten imaginární míček se v těch

Zdeněk Junák
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jeho rukách rozskákal a povídá mi: „Jo
vidíš Zdeněčku, kdybys tenkrát chodil
pravidelně do mé výuky, dneska jsme se
nezdržovali.“
Co vy a improvizace na jevišti? Dáváte
přednost jistotě, nebo si sem tam střihnete něco mimo scénář?

Řekl bych, že jsem takový střední improvizátor. Nejvíce si to zkouším asi v tom rozhlasovém pořadu. Tam je nějaká minutáž
a já dostanu nějaký scénář. A stane se vám,
že vám zvukař řekne: „Máme spoustu času,
tak já přidám nějakou písničku a ty si něco
vymysli.“ Tak do toho povyprávím nějaký
příběh, například co jsem ten den viděl na
ulici, anebo něco podobného.
Jak si do rozhlasu připravujete
scénář?

Protože čtu hodně časopisů, tak si několik zajímavých článků archivuji a používám to jako téma na povídání do toho
mého rozhlasového pořadu.
Kromě herectví, dabingu a vysílání
v Českém rozhlase se ještě věnujete
hraní v kapele Vinařští romantici. Proč
jste se nestal muzikantem na plný
úvazek?

Je to můj koníček a není to moje úplná
profese, protože nejsem až tak moc
zdatný muzikant. Říkal jsem svému kamarádovi, který je excelentní kytarista,
že kdyby mi dával jednu hodinu kytary
týdně, tak kde bych dneska byl?! A on na
to: „Junák, k čemu by ti to v té tvé činohře
bylo? To tvoje D-dur nám bohatě stačí.“

Rozhovor
Letos se slaví výročí 100 let republiky. Jaký má pro vás význam?

V naší rodině nebyli nějací váleční
hrdinové. Akorát dědeček, kterého jsem
nepoznal, byl v 1. světové válce, tak
o něm vím jenom z povídání. A že se
to oslavuje, jsem rád. Myslím si, že je to
dobře a je spousta věcí, o kterých by se
naše vnoučata a měla dozvědět ať už ve
škole, nebo třeba v rodině. A zároveň
jsme doma měli také osmičkový rok,
protože vnoučata slavila 8 let.

V divadelní hře Král Lear
hraje hraběte z Glostru po
boku Bolka Polívky

Setkal jste se s nějakým vaším
idolem?

Když se otevíralo Casino Abbas,
moderoval jsem celý večer. A toho
slavnostního otevření se měla zúčastnit hollywoodská legenda Omar
Sharif. On je moje obrovská srdcovka
a zároveň je to světový hráč hazardu,
který měl zakázáno hrát dokonce v Las
Vegas nebo Monte Carlu, tak jsem
tomu nemohl vůbec uvěřit. A protože se znám s majitelem toho kasina
Mohamedem Abbasem, tak jsem se ho
ptal, jestli to má být opravdu
Všichni mí kolegové
ten hollywoodský herec,
Bolek
s ním mají fotku a já
kdo má přijet. Potvrdil
jsem tam vidět až
mi, že je to spoluPolívka je
někde vzadu.
žák jeho tatínka
nesmírně moudrý
ze střední školy.
člověk, vynikající
Omar Sharif
Čemu se
dojel, tak jsem ho
věnujete
víc, diherec a opravdu umí
nadšeně přivívadlu, rozhlasu,
improvizovat a ví, kdy
tal. No a myslíte,
nebo dabingu?
že jsem se s ním
Momentálně
si to může a kdy
vyfotil? No nevyfotil.
vede divadlo

nemůže dovolit

a rozhlas. Tím, že je to můj pořad, tak
se mu věnuji od pondělka do soboty
včetně. Ale jednoznačně vede divadlo.
Bez divadla bych si to nedovedl představit. Já divadlo vnímám jako takový živý
organismus. Tam nemůžete říct, jako
u filmu, dal bych si to ještě jednou, tato
scéna se mi moc nepovedla. Pro mě je
na prvním místě divadlo, potom rozhlas,
pak dabing a naše kapela Vinařští romantici. 
Allrisk magazín | 2019
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Investice

Jak se nespálit,
když chci
investovat?
Pojďme si ujasnit pojmy 1), abychom se ujistili, že po všech
změnách terminologie české legislativy hovoříme
či píšeme o tom stejném

INVESTIČNÍ
RIZIKO

INVESTOR
Míra pravděpodobnosti, že
Subjekt, který poskytl
INVESTICE
se sníží hodnota investice.
či svěřil majetek (peníze)
Největší investiční riziko
INVESTIČNÍ
Činnost, při níž se
jinému subjektu a za to
mají akciové fondy,
ZPROSTŘEDKOVATEL
subjekt vzdává dnešní
obdržel cenný papír,
nejmenší naopak fondy
jisté hodnoty (spotřeby)
z něhož mu plynou jistá
Fyzická nebo právnická osoba
peněžního trhu.
ve prospěch budoucí
práva (např. výnos).
zapsaná v registru investičních
nejisté hodnoty
zprostředkovatelů vedeném ČNB, která
(spotřeby).
zprostředkovává pouze nákup a prodej
INVESTIČNÍ
akcií, dluhopisů a fondů kolektivního
INSTRUMENTY
investování, ale nesmí nakládat
INVESTIČNÍ
s majetkem klienta. Osoba, která
SPOLEČNOST
(jejichž výčet stanovuje zákon)
přijímá nebo předává pokyny
Jsou investiční cenné papíry, podílové
Zakladatel a správce
týkající se investičních
listy otevřených podílových fondů,
(obhospodařovatel) fondů.
instrumentů.
instrumenty
peněžního trhu s výjimkou
Podléhá zvláštní regulaci dané
zejména
mezibankovních
depozit a úvěrů,
zákonem č. 240/2013 Sb.,
INVESTOVÁNÍ
finanční termínové smlouvy (futures),
o investičních společnostech
úrokové termínové smlouvy (FRA),
Ukládání peněz do
a investičních fondech a dohledu
úrokové
a devizové swapy a swapy na
takových
aktiv,
která
České národní banky. Její
akcie
a
akciové
indexy (equity swaps)
s
sebou
nesou
riziko
ztráty
činnost je kontrolována
a nákupní a prodejní opce týkající
hodnoty, ale výměnou
také depozitářem
se investičního instrumentu.
za možnost vyššího
a auditorem.
výnosu.
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Investice

90

3 752

6 873

INVESTIČNÍCH
SPOLEČNOSTÍ

INVESTIČNÍCH
INSTRUMENTŮ 3)

INVESTIČNÍCH
ZPROSTŘEDKOVATELŮ

Zde nám začne vznikat jen z pohledu
matematiky nepřeberný počet kombinací,
ve kterých se i otrlý a zkušený člověk
začne ztrácet. Zároveň nás ale napadne,
vždyť přesně to je práce investičních
zprostředkovatelů, kteří na tuto činnost
podléhají certifikaci. Je to naprosto
správná úvaha, ale…
Za tímto velkým „ale s odmlkou“
jsou další často již neviditelné či hůře
dosažitelné informace jako například:
 Jak dlouho daný zprostředkovatel
pracuje v oboru?

 Jak dlouho působí na trhu společnost
či značka, pod kterou investiční
zprostředkovatel spadá?
 Je v pomyslné nabídce
zprostředkovatele dostatečná paleta
variant instrumentů, nebo patří do velké
řady těch, co nabízejí jediný instrument
s tím, že tento je prokazatelně ten
nejlepší, tak proč zatěžovat klienta
s něčím dalším?
 Má tento zprostředkovatel s klientem
uzavřené i jiné, například pojistné
smlouvy, aby v případě špatného
investičního doporučení riskoval
skutečnou ztrátu celého portfolia
klienta?
 Jaké je ekonomické zdraví společnosti
či značka, pod kterou investiční
zprostředkovatel spadá?
A spoustu dalších zdánlivě drobných
nuancí, které ale umí pořádně zamíchat
karty. Je z toho tedy nějaká cesta ven?
Stojí to vůbec za to riziko? Nemáme raději
peníze zakopat doma na zahradě?
Určitě ne: Vše, o čem píšeme
výše, v nás nemá vyvolávat
skepsi, ale vyšší míru
opatrnosti k unáhleným
rozhodnutím. Zároveň
ale nechceme jen
pasivně konstatovat
a nechat vše na
intuici úsudku
či miskách vah
osudu. 

1) Pojmy týkající se investování dle portálu finančního vzdělávání,
který na svých stránkách doporučuje ČNB.
2) čísla k 1. 9. 2018, 3) včetně povolených zahraničních nástrojů v rámci EU

Řešení pro vás!
Jako reakci na celou situaci jsme pro
vás, naše klienty, zřídili bezplatnou
informační linku pro oblast investic,
která vám pomůže se spoustou
otázek na tato témata:
Na telefonní lince

+420 778 881 980
vám v pracovní dny od 8:00 do
17:00 (mimo pracovní dobu funguje
záznamník) poskytneme:
 Kontrolu, zdali subjekt či
společnost, která vám nabízí
investiční příležitost, má splněné
veškeré legislativní náležitosti jako
investiční společnost či investiční
zprostředkovatel.
 Informace, jak dlouho daný
zprostředkovatel pracuje v oboru.
 Informace, jak dlouho
působí na trhu společnost či značka,
pod kterou
investiční zprostředkovatel
spadá.
 Informace,
jestli investiční
instrumenty,
které jsou vám
předkládány,
spadají do legislativní dozorové
oblasti EU.
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FOTO Shutterstock

Pro mnohé z nás je to přehledné
a dá se v tom zorientovat do té
doby, než si uvědomíme, že se
v této oblasti na českém trhu
pohybuje 2):
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Společenská odpovědnost

Pomáháme
tam, kde je to
potřeba nejvíce
P

omoc, pro níž jsme se rozhodli,
lze nazvat aktivní dobročinností,
která pomáhá. Fondu ohrožených
dětí (FOD) přispíváme auditem
veškerých pojistných smluv,
vyjednáváním lepších podmínek na pojišťovnách a finančních ústavech, a mimo jiné
i finančními dary.
Naše spolupráce je přínosem a opakuje se vždy, když
je potřeba. Finanční prostředky určené pro tuto oblast
jsou vynaloženy efektivně na
skutečné potřeby organizace.
Jistotou je také to, že oblast financí
a pojištění řešíme nejlépe, jak jen to
jde, s ohledem na to, že nepracujeme se
svými penězi, ale s penězi dárců.
42
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Je nám velkou ctí,
že již 10 let aktivně
pomáháme ohroženým
dětem po celé České
republice. Podporujeme
Fond ohrožených dětí

Každá pomoc se počítá. Vyšetřete si
pár minut a seznamte se s touto úžasnou organizací. Na webových stránkách
Fondu ohrožených dětí najdete cenné
informace pro možnost vaší podpory, stejně tak jako jsme je našli my,
když jsme v době nejvýraznější
krize FOD podpořili projekt
Klokánek.
Jedná se o jeden z mnoha
projektů Fondu ohrožených dětí.
Jeho cílem je nabídnout dětem
místo ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud
se nemohou vrátit zpět do své rodiny
nebo dokud pro ně není nalezena
trvalá náhradní rodinná péče (osvojení,
pěstounská péče, svěření do výchovy
třetí osoby).

Společenská odpovědnost
stupně budou nabízeny k zakoupení
v Galerii Klokánek. Informace
o spuštění její on-line verze najdete
na www.fod.cz a na webu partnera
Galerie Klokánek – společnosti
Allrisk a. s., www.allrisk.cz.
Veškerý výtěžek z prodeje
výtvarných děl dětí poputuje
na účet veřejné sbírky Fondu
ohrožených dětí s využitím pro
zajištění potřeb dětí v zařízeních
Klokánek.
Odměnou nám je cenné vědomí
toho, že ušetřené peníze opravdu pomáhají těm nejpotřebnějším. Pomáhejte
s námi! 

INTERNETOVÁ CHARITATIVNÍ
PRODEJNÍ GALERIE

Děti z 377 mateřských, základních a středních škol v celé
republice zaslaly od podzimních měsíců 2017 výtvarné
práce na podporu projektu
FOD Klokánek. Sešlo se
více než 3,5 tisíce úžasných
obrázků, které vypovídají o talentu svých tvůrců
a také o jejich snaze podpořit
děti, které nemohly zůstat ve
své rodině a přechodný domov
nalezly v zařízeních Klokánek.
Od počátku bylo záměrem nabídnout výtvarná dílka dětí k prodeji. Po-

Daniela (14 let), O pyšném pávovi

Reneček (5 let), Kamarádi na výletě

Kristýna (14 let), Kamarádi
Allrisk magazín | 2019
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Křížovka

Luštěte, bavte se a vyhrajte!
I tentokrát můžete vyhrát zajímavé ceny. Vyluštěte švédskou
křížovku a osmisměrku, zašlete nám celé správné znění věty
doplněné o tajenky a vyhrajte svoji odměnu.
V letošním čísle Allrisk magazínu máte možnost vyhrát jedinečné ceny,
které jsme pro vás připravili. Hlavní výhrou letošního Allrisk Magazínu je zapůjčení legendárního amerického sporťáku Ford Mustang GT 5.0 V8 na celý
víkend zdarma.
Do soutěže budou zařazeni účastníci, od kterých obdržíme celou správně
a bezchybně doplněnou větu o řešení tajenek z osmisměrky i ze švédské křížovky. Správné řešení sudoku není podmínkou účasti v soutěži.
Správné znění celé věty, své jméno a příjmení, adresu (pro doručení ceny
v případě výhry) a kontaktní údaje v podobě telefonu nebo e-mailu nám zašlete
elektronicky na e-mail: soutez@allrisk.cz nebo poštou na: Allrisk, a.s.,
marketingové oddělení, Komárovská 263/20a, 617 00 Brno.
Doba trvání soutěže je od 1. prosince 2018 do 28. února 2019.

Po ukončení soutěže budou ze všech soutěžících, kteří nám pošlou správné znění celé věty doplněné o tajenky z osmisměrky a zároveň ze švédské křížovky ve
stanovené době soutěže, vylosováno 16 výherců, kterým budou předány ceny.
1× Mustang
na víkend

15× víno
s pralinkami

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a spolupracovníci společnosti Allrisk.

ALIBI, ANTI, APLAUS, BULY, DÍRA, DOŽÍNKY, DRBY, ESTÉT, HOLD, CHLOUBA,
IMITACE, KAPARA, KLANDR, KRÁVA, KRUHY, KVAS, MRAVY, ODBYT, RYBY,
SLAD, SLOH, SLONI, SPAD, TRAKTOR, TRIK, VŠEBOŘICE, VÝKYV, ŽVATLAT
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Doplňte větu tajenkou z osmisměrky
a navazující tajenkou z křížovky:
Svěřte nám (tajenka osmisměrky)
ceny elektřiny a plynu a získejte (1. část
tajenky švédské křížovky) korun českých
(2. část tajenky švédské křížovky) do
vašeho bonusového programu.

Křížovka

Allrisk magazín | 2019
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Nová kancelář

Nové klientské centrum
otevřeno v Jihlavě
Klientské centrum
Jihlava
Žižkova 56
586 01 Jihlava
Provozní doba:
Po, St: 9:00–17:00
Út, Čt: 9:00–15:00
Pá: 9:00–12:00
Vedoucí kanceláře:
Ludvík Růžička
Tel.: +420 777 885 995
E-mail: ruzicka.ludvik@allrisk.cz

46

Allrisk magazín | 2019

 všechny SIM karty v síti
EFFECTIVE si volají ZDARMA
 volání do všech ostatních
sítí za 0,41 Kč
 80 % hodnoty paušálu dostanete
zpět formou klientského programu
 neomezený tarif za 222 Kč

Novinka pro naše klienty

Extrémně levné
telefonování
S Allrisk EFFECTIVE

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Centrála společnosti Allrisk
 Komárovská 263/20a, 617 00 Brno

Klientská centra společnosti Allrisk
 Komárovská 263/20a
617 00
Brno
 Žižkova brána 58
286 01
Čáslav

 Urbinská 183
381 01
Český Krumlov

 Žižkova 56
586 01
Jihlava

 Prokešovo náměstí 618/3
702 00
Ostrava

 Národní třída 22
(bývalý hotel Centrál)
695 01 Hodonín

 Na Střelnici 336/6
779 00
Olomouc

 Riegrova 39
572 01
Polička

 Budečská 33/2165
120 00
Praha

Obchodní kanceláře společnosti Allrisk
 Nám. Republiky 1262/3  Antonínská 15
(obchodní centrum)
(budova KB, a. s.)
380 01 Dačice
678 01 Blansko

 Českobudějovická 326
382 41
Kaplice

 Lovčice 377
696 39
Lovčice

 Brněnská 1710
666 01
Tišnov

 Kounicova 67a
(budova VUT)
602 00 Brno

 Masarykova 3
Horní náměstí
396 01 Humpolec

 Pod Tvrzí 331/2
360 01
Karlovy Vary

 Masarykovo nám. 72
675 71
Náměšť nad Oslavou

 Kostelní 119
374 01
Trhové Sviny

 Palackého třída 104
(Královo Pole)
612 00 Brno

 Smetanova 93/1
693 01
Hustopeče

 Náměstí Míru 3
691 72
Klobouky u Brna

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

 Komenského náměstí 291/21
674 01
Třebíč

 Moravanská 85
(Brno-jih)
619 00 Brno

 Drůbežní trh 89/1
664 91
Ivančice

 Legionářská 1550
664 34
Kuřim

 Olomoucká 16
796 01
Prostějov

 Dukelská 184
379 01
Třeboň

 Jana Palacha 2
690 02
Břeclav

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

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

 Kpt. Jaroše 145
665 01
Rosice

 V. Opatrného 54
517 21
Týniště nad Orlicí

 Jiráskova 502
685 01
Bučovice

 Husova 820
506 01
Jičín

 Komenského 14
561 51
Letohrad

 Komenského náměstí 1534
684 01
Slavkov u Brna

 Tovární 886/14
669 02
Znojmo

Centrála společnosti
Allrisk Slovakia

www.allrisk.cz

allrisk@allrisk.cz

 Prievozská 4B, Apollo Business Center II
821 09 Bratislava

www.facebook.com/allriskcz

www.twitter.com/allriskcz

