
DŮCHODOVÁ REFORMA: 

Důchodová reforma bude spuštěna 
podle původního plánu k 1. lednu 2013. 
Jen rok máme na to, abychom se 
rozhodli, jak si na důchod našetříme, 
protože stát nám na něj nedá. 

ROZHODNOUT SE MŮŽETE JEN

Penzijko je dobrý základ

Příklad optimálního rozložení 
úspor při spoření na stáříJEDNOU

V roce 2013 reforma od-
startuje. Do kterého pilíře 
mají lidé vstoupit?

Lidi s nižším příjmem 
tedy mají zvolit třetí pilíř?

Co teď mají lidé dělat?

Asi každý už ví, že penzijní reforma „stojí“ na třech 
pilířích. Ale zatím nám nikdo pořádně nevysvětlil, 
pro koho jsou ty pilíře vhodné a co vlastně mají lidé 
dělat, aby nestrávili stáří v chudobě. 

NA ROZHODNUTÍ MÁTE 
JENOM JEDEN ROK

Jak si nejlépe spořit?

543 170 Kč
509 091 Kč

42 118 Kč

Penzijní připojištění
měsíčně 1000 Kč 
po dobu 31 let

odhad. výkonnost 1,49 %

Životní pojištění
měsíčně 700 Kč 
po dobu 31 let

odhad. výkonnost 4 %

Stavební spoření
měsíčně 500 Kč 
po dobu 6 let

odhad. výkonnost 2 %

Veškeré výpočty jsou pouze orientační a  použité úrokové 
sazby pro výpočty výnosů jsou uvedeny u každého p ro d u k t u 
zvlášť na základě aktuálně platných podmínek pro rok 2012. 
Odhadované výkonnosti nejsou spolehlivým ukaza- telem budou-
cí výkonnosti a nezahrnují případné poplatky a pro- vize. Dosažené 
zhodnocení je uvedeno před zdaněním a  nezahr- nuje případné 
vstupní poplatky. Zdanění příjmů jednotlivých klien- tů se řídí platnými 
daňovými předpisy, závisí na osobních poměrech klientů a může se měnit.

Učitel / 28 let
příjem 

22 056 Kč
měsíčně na 

spoření 2200 Kč

celkem 1 094 379 Kč
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15. ledna 2012  inzerce  746  sport  15. ledna 2012 

Chtějí být svěží vítr v nově 
vypsané kategorii Moto3, 
která nahradí stopětadva-
cítky. Česká stáj prošla sí-
tem 67 zájemců, kteří se 
do soutěže hlásili. „Podali 
jsme žádost a modlili se, 
abychom uspěli. V  srp-
nu se počet týmů zúžil 
na  33. Finální dvacítka 
byla vybrána v  listopa-
du,“ informoval Luboš

Felgr, syn majitele stáje 
a  manažer. Pomohlo jim 
i  to, že v MOTO GP chtějí 
co nejvíce nových značek. 
Navíc jejich garantem pro 
sezonu je Karel Abraham, 
majitel stáje Cardion AB.

Jako nováčci nemají pře-
hnané ambice, ale věří, že 
by mohli pravidelně bodo-
vat. „Bude to těžká sezona. 
Každý náš krok bude sledo-

ván. Musíme obnovit záze-
mí, vyřešit logistiku a  se-
hnat od sponzorů chybějící 
část rozpočtu,“ řekl Felgr.

K  bodům jim má do-
pomoci holandský jez-
dec Jasper Iwema, který 
během týdne podepíše 
smlouvu. Cílem týmu bylo 
jet s  českým jezdcem, ale 
není to tak jednoduché, 
protože promotér IRTA 
musí navrhnuté závodníky 
schválit.

„Náš rozpočet je hod-
ně přes 10 milionů ko-
run. Něco dostaneme 
od  sponzorů Jaspera, 
ale nejedná se o závrat-
né sumy,“ tvrdí Felgr. 

MOTO FGR fi nišuje se-

stavování čtyřtaktní mo-
torky s  motorem Honda 
o obsahu do 250 ccm a jed-
ním válcem, aby byla při-
pravena na  únorové testy 
ve  španělské Valencii. Se-

zona MOTO GP čítá 17 zá-
vodů na čtyřech kontinen-
tech a startuje 8. dubna při 
Grand Prix Kataru. Sen ro-
diny Felgrových se tak stá-
vá skutečností.

Česká motorkaČeská motorka
chce překvapit svět!chce překvapit svět!

Motocykl tuzemské výroby FGR 
startuje po 46 letech mezi elitou

ÚSTÍ NAD ORLICÍ – Dlouhá čtyři desetiletí se v mistrov-
ství světa silničních motocyklů neobjevila stáj, která 
by závodila se strojem české výroby. V letošní sezoně 
má šanci navázat na úspěchy slavné Jawy tým Moto 
FGR majitele Miroslava Felgra z Ústí nad Orlicí. Napo-
sledy absolvoval na Jawě 350 sezonu MS v roce 1966 
legendární František Šťastný. Patrik Vacek

Co může být více sexy 
než kombinace krásné 
ženy a rychlého stroje. 
Modelka Denisa pózuje 
u jedné ze soutěžních 

motorek stáje MOTO FGR. 
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S českým týmem podepíše smlouvu
nizozemský jezdec Jasper Iwema

2012 


