
KŘÍŽOVKA

Od čtvrtka 13. 10. do středy 
19. 10. 2011 zašlete tajenku  
bez diakritiky SMS zprávou 
ve tvaru KRIZmezeraTAJENKA 
(např.: KRIZ Vlk ovecky nepocita) 
na telefonní číslo 900 11 07. 
Do SMS nevpisujte žádné další 
údaje, jako např. jméno a adre-
su. Poukázku v hodnotě 500 Kč 
až do počtu pěti výherců vy-
hrává každá třístá doručená 
SMS se správnou odpovědí.
V případě dotazů volejte na bezplatnou 
telefonní infolinku 800 165 894. SMS služ-
bu poskytuje Happy People s.r.o. Cena 
odeslané SMS zprávy je 7 Kč včetně DPH.  
www. platmobilem.cz

Všem luštitelům  
přejeme hodně štěstí!

Tajenka z novin č. 38/11:
Na dobrý život 

stačí i krátký čas.
 

Cenu vyhrávají:
• Renáta Černíková, Jablonec nad Nisou
• p. Točík, Kadaň 
• Kristýna Čechová, Vsetín 
• Marcela Luncarová, Stráž nad Nisou 
• Ludmila Jelínková, Kutná Hora 

K výhře srdečně blahopřejeme.

,

pomůcka: 
euler 
otelo

tříelekt− 
rodová 
elekt− 
ronka

ruský 
prozaik

americký 
filmový 
herec 
(alan)

kynutí 
(bás.) vtipnost hic ovinout čerpat údolí osetinci spz 

berouna

jméno 
herce 
pacina

nápor výpravná 
báseň čas

hvězdico− 
vá jízda

pijavá
švýcar. 

matematik

ušaté 
zvíře
fáze 

vývoje

1. díl 
tajenky sarmat poté

osobní 
zájmeno

močan
stařec

kovový 
prvek

přístavní 
hráze

před− 
loŽka

kliknutí
cukrář− 

ský 
výrobek

hl. město 
filipín

pokladna

měřicí 
přístroj

60 
kusů

hl. město 
kuby

značka 
astatu
malý 
drak

sportovní 
loď

latinská 
předloŽka

druh 
vína

dvorana
umělý 
člověk

spodek
italský 
hvězdář

kovboj− 
ská 

zbraň

plemeno
zápor

citosl. 
chladu

předloŽka

domácky 
simona

korálový 
ostrov

značka 
čisticího 
prášku

naše 
televize

brva 
(řidč.)

sličnost
iluze

2. díl 
tajenky

3. díl 
tajenky

povzdech

latinsky 
„hra v 

kostky”
tamten verneův 

kapitán

topivo črty dobytčí 
nápoj

OSOBNOSTI A ZAJÍMAVOSTI

V České republice jezdí přes 7 miliónů 
motorových vozidel. To znamená hus-

tý provoz a velký počet nehod. Chrání nás 
pojistky, povinné ručení či havarijní po-
jištění.  Povinné ručení, neboli pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou pro-
vozem vozidla, musí mít ze zákona každé 
vozidlo. Pokud by jej majitel vozu přesto 
neměl a stal se viníkem dopravní neho-
dy, musí veškerou škodu zaplatit on sám. 
Nabouraná auta, zničená svodidla, přivo-
lanou sanitku, bolestné, trvalé následky.  
Může jít o milióny.  Jaký je život po bourač-
ce bez povinného ručení a na co spoléhá 
celebrita, která bourá 4x do roka. To vše 
Vám ukáže další díl pořadu Suma sumá-
rum aneb Kde jsou mé peníze ve čtvrtek 
13. října 2011 od 20.55 hod na ČT1.

Kdo by si myslel, že Agáta Hanychová je holka 
ztřeštěná a nezodpovědná, velice by se mý-
lil! Nevěříte? Pořad Suma sumárum aneb Kde 
jsou mé peníze má důkaz.
Agáta Hanychová, známá temperamentní mo-
delka, dcera herečky Veroniky Žilkové, je už 
vlastně mladá paní a maminka roztomilého 
měsíčního chlapečka. Přestože je s miminkem 
doma, stále pracuje. Vynechala jen pár dní po 
porodu letos v srpnu. „V autě často bydlím,“ vy-
světluje Agáta, že díky autu může zvládat vše, 
co potřebuje. Má ovšem jednu zvláštní schop-
nost, neustále bourá – když si třeba za jízdy za-
pisuje něco do deníčku nebo telefonuje. I když 
dodává, že od porodu už se polepšila.
Trefila jsem ředitele!
„Možná mám na to nějaký zvláštní talent, ale 
bourám často, dá se říci, že v pravidelných in-
tervalech. Když půl roku do někoho neťuknu, 
jsem nesvá,“ směje se modelka. „Nedávno se 
mi stala zvláštní situace, na kterou jen tak ne-
zapomenu… Jako vždy jsem spěchala. Nabou-
rala jsem tak nešikovně, při couvání na parko-
višti a druhé auto bylo tam, kde jsem ho ne-
čekala!“ vypráví Agáta a lomí při tom rukama, 
aby naznačila, jak se to vlastně stalo. „Věděla 
jsem, že je to moje chyba, a tak jsem se tomu 
sympatickému pánovi šla okamžitě omluvit. 
Nepustila jsem ho ke slovu. Jaký byl ovšem 
můj údiv, když se mi představil a řekl suše: 
„No, půjdeme to hned vyřídit, já jsem ředitel 

pojišťovny,“ a ukázal na pár metrů vzdálenou 
pobočku.“ Agáta Hanychová si nejprve mysle-
la, že je to legrace, ale pán v dobře střiženém 
obleku ji do ruky vložil vizitku. „Šla jsem pokor-
ně s ním a stále se omlouvala. S doklady v ruce 
jsme vstoupili na onu pobočku pojišťovny a 
evidentně způsobili rozruch.  si poctivě 
platím povinné i havarijní pojištění, tak jsem z 
celého maléru vyvázla bez poskvrny!
Bez auta ani krok
Auto je pro Agátu Hanychovou naprosto ne-
postradatelná záležitost. Teď, když má ještě 
malého synka, vozí ho všude s sebou. „Nejsem 
máma, která by kvůli práci odložila dítě, kojím 
ho, chci, aby mě co nejvíce vnímal a já zase 
jeho. Proto si to spolu užíváme, i když mám 
pracovní povinnosti.“ Díky tomu, že syna Agá-
ta vozí na různé akce autem, i proto dbá na 
bezpečnost všeho, co je s jízdou v autě spoje-
no. „Jak jsem již řekla, mám naprosto všechno 
včas zaplaceno, dokonce někdy i přeplatím. 
Víte, kdybych spočítala, kolik jsem už „zrušila“ 
aut, tak bych přišla o barák nad hlavou a byd-
lela jsem někde ve stanu,“ dodává vážně mo-
delka, která nechápe lidi, kteří si řádně neplatí 
to, co mají.

Povinné ručení je povinné
„Nerozumím tomu, že někdo riskuje tím, 
že na placení povinného ručení kašle, bez 
toho bych nevyjela ani u nás na vesnici za 
nejbližší roh. Lidé si neuvědomí, že pojistka 
jim umožňuje klidné spaní, když už se, nedej 
bože, nabourají. Holt vyplní pár papírů, ale 
ušetří nejen peníze, ale i nervy. Vím, o čem 
mluvím, znám člověka, který neměl ani po-
vinné, ani havarijní pojištění a nejdříve na-
boural do někoho a během dalšího týdne do 
něj vrazil kamión. 
Je to už několik let a dodnes platí, musel 
prodat byt, pyká za svou hloupost. Může být 
rád, že přežil, žena ho opustila...“ 
Něžná Agáta
Agátu už tlačí čas. Její nové červené autíč-
ko, které si vysnila, ještě žádný šrám nemá, 
ale pak s úsměvem dodává: „Věřím, že jsem 
si už bouračky odžila, když vidím, jak vedle 
mě spinká můj syn, přepadne mě pocit vel-
ké zodpovědnosti za něj, už nejsem sama, 
musím myslet na to, že on je tady v autě se 
mnou a je tak křehký a zranitelný.“ 
Příběh modelky Agáty Hanychové, která 
pustila štáb pořadu Suma sumárum aneb 
Kde jsou mé peníze domů do svého dom-
ku v Horoměřicích, ukázala jaká je řidička a 
předvedla se jako mimořádně odpovědná 
máma. Vidíte, kdo by to do Agáty řekl!

Povinné a havarijní ručení
Co se stane, když jsem v prodlení 
s platbou za povinné ručení a dojde 
k dopravní nehodě?

Záleží na tom, jak dlouho povinné ručení 
neplatíte a zda máte ještě platnou smlouvu. 
Pokud máte dluh na pojistném, pojišťovna 
Vás o tomto zcela jistě v několika krocích in-
formuje. Zpravidla posílá několik upomínek, 
a to jak prostřednictvím např. SMS zpráv, tak 
poštou. V upomínce Vám sdělí, kolik na po-
jistném dlužíte a dokdy je zapotřebí dlužnou 
částku doplatit. Celý tento proces trvá dle 
konkrétní pojišťovny cca dva až tři měsíce, 
máte tedy dostatek času uvést vše do pořád-
ku. Po celou tuto dobu Vás pojišťovna kryje, 
tedy Vaše povinné ručení je platné a zaviní-
te-li pojistnou událost, vyplatí poškozenému 
z vašeho povinného plnění pojistné plnění. 
Pokud však pojišťovna neobdrží dlužné po-
jistné do stanové lhůty, zruší Vám pojistnou 
smlouvu pro neplacení a dlužné pojistné na 
Vás bude vymáhat. Pak již ale nejste pojištěn 
a pokud se stane dopravní nehoda, budete 
ji muset uhradit z vlastních prostředků. A to 
nemluvím o sankcích ze strany ČKP, které 
Vám hrozí, pokud budete mít nepojištěné 
vozidlo.
Více informací naleznete  
na www.sumasumarum.cz  

Odpovídá Ing. Petr Svoboda, 
Česká pojišťovna, a.s.

www.kaufland.cz/finance

Knihu můžete zakoupit ve vybraných  
OD Kaufland, které mají v nabídce sortiment knih.

Romantický příběh nešťastně vdané malířky Deanny, která během jednoho 
horkého léta najde odvahu vzít svůj život do vlastních rukou a od zákla-

du ho změnit. Když zjistí, že její manžel ji podvádí, svět se jí zhroutí, a navíc ji 
čeká ještě jedna, mnohem horší tragédie. Ale onoho léta ji ovšem nemine ani 
setkání s láskou jejího života, superúspěšným obchodníkem s uměním Benem 
Thompsonem, který z ní zamýšlí udělat hvězdu uměleckého nebe. Až se léto 
nachýlí, rozhodne se Deanna jít za hlasem svého srdce?

Daniele Steel:  
 Konec léta


