
v administrativních budovách sídlí firmy. A firmy tvoříme my, 
lidé, kteří v tom pomyslném pracovním mraveništi máme každý 
svůj úkol a smysl. A mimo práci máme své životy a koníčky, které 
jsou našemu pracovnímu prostředí na první pohled vzdálené, 
ale přesto se mohou někde a někdy propojit…

V tomto vydání Vám netradičně představíme tak trochu 
soukromí dvou zaměstnanců ze společnosti Stora Enso. 
S jedním z nich jsme se potkali při natáčení hudebního klipu 
v podzemních garážích naší budovy Nová Karolina Park a druhý 
z nich je „first responderem“. Pokud úplně přesně nevíte, co 
tato důležitá činnost obnáší, zalistujte na další stránky a třeba 
Vás toto poslání zaujme natolik, že se jím stanete i Vy.  

V dalším z rozhovorů tohoto zpravodaje ředitel pobočkové 
sítě pojišťovny Direct prozradí plánovanou proměnu prostor 
pojišťovny v kavárenskou pobočku v hřejivém skandinávském 
stylu, a kromě jiného také poradí, na která pojištění bychom 
v zimním období neměli zapomenout. 
  
Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok, jak v pracovním, 
tak osobním životě. 

PASSERINVEST GROUP, a.s.
developer projektu

Vaše podněty a komentáře k newsletteru zasílejte prosím na 
adresu: sarka.vondrackova@passerinvest.cz

MILÍ ČTENÁŘI ZIMNÍHO ČÍSLA,

Společně a bezpečně: Týden 
bezpečnosti ve Stora Enso Ostrava
To, aby se všichni kolegové vrátili každý den z práce domů ve 
zdraví, staví ve Stora Enso na první místo. Proto také celý jeden 
pracovní týden věnovali osvětě ve věci bezpečí a první pomoci. 
V sérii tří školení si všichni zaměstnanci prošli základní kroky, jak 
pomoci někomu, kdo se ocitl v ohrožení života. I jak v případě 
potřeby použít AED přístroj (automatický extrení defibrilátor), 
který mají umístěný na dostupném místě poblíž recepce. Dále 
se všichni seznámili s průběhem i zkouškou resuscitace. 
 
Jeden z trpělivých lektorů, kteří těmito kurzy prováděli, 
byl i zaměstnanec Stora Enso Lukáš Kovačka, zkušený člen 
dobrovolné hasičské hlídky. Lukáš nově navíc působí i jako tzv. 
„first responder“, dobrovolník vyškolený dát člověku v nouzi 
první pomoc a resuscitaci, a to před příjezdem zdravotnické 
záchranné služby. I díky němu se můžeme všichni v budově 
Nová Karolina Park a jejím okolí cítit ještě bezpečněji.
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www.storaenso.com/ostrava
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Zavedení first responderů, aktivovaných prostřednictvím speciální 
mobilní aplikace je vůbec prvním projektem svého druhu v České 
republice. Jedná se o systém dobrovolníků, kteří jsou automaticky 
osloveni dispečerským softwarem v případě život ohrožujících 
stavů, především náhlé zástavy krevního oběhu. Dobrovolníci 
jsou vyškoleni instruktory České resuscitační rady a zdravotnické 
záchranné služby (dále ZZS). Pokud se nachází v okolí události s život 
ohrožujícím stavem, systém je automaticky vyhledá a naviguje na 
místo události, kde poskytují kvalifikovanou pomoc před dojezdem 
ZZS.

Co vás vedlo k tomu stát se first responderem?
Pro mě je to především snaha pomoci někomu, kdo ji v danou chvíli 
potřebuje. Proto jsem před několika lety začal působit u jednotky 
sboru dobrovolných hasičů doma na Vysočině, kde jsme vysíláni na 
různé případy od chytání netopýra ve sprchovém koutě, přes požáry 
a dopravní nehody. V poslední době se začíná i rozšiřovat spolupráce 
se ZZS při poskytování první pomoci. Když jsem se dozvěděl, že 
projekt First responder se připravuje i v Moravskoslezském kraji, 
hned jsem se přihlásil. Nikdy jsem neváhal, jestli jít někomu pomoci, 
ve dne i v noci, protože pomoci někomu zachránit život stojí za 
vyvedení z nějakého komfortu a každodenního stereotypu. 

Jaký kurz jste musel absolvovat a jak moc byl náročný? Může se first 
responderem stát kdokoliv?
Kurz sám o sobě mi extra náročný nepřipadal, jelikož různých kurzů 
a školení na první pomoc absolvuji během roku několik. Spíše mi 
začalo docházet, že je to jiný systém práce, než na který jsem byl 
zvyklý od hasičů, kde k události jedete alespoň ve 4 lidech a na 
každého z nich se můžete spolehnout. To je pro mne největší 

změna. Program first reponsder v MSK je rozdělen do několika fází, 
kde v první vlně byl cílen na profesionální záchranáře, další na složky 
IZS, včetně Horské služby, Českého Červeného kříže a následně se 
program rozšiřuje na dobrovolníky, kteří pracují ve zdravotnických 
povoláních.

S jakými případy jste se jako first responder setkal? 
Projekt cílí hlavně na úrazy a zdravotní stavy, kde je akutně ohrožen 
život člověka. Jedná se především o stavy bezdeší a zástavy oběhu, 
kde doposud jsem byl povolán ke třem případům. Dále také můžeme 
být povoláni například k masivnímu krvácení, ale i k hromadným 
neštěstím. Za život jsem se setkal již s různými situacemi, kde jsem 
se snažil zachránit lidský život, ať s hasiči, tak i sám jako svědek 
dopravních nehod a nyní i jako first responder. Situace, kde někdo 
potřebuje pomoci mohou nastat kdekoli a kdykoliv, proto se neustále 
snažím posouvat své znalosti dále. Základní věcí z mého pohledu 
je uchovat si klidnou hlavu a pořádně zmapovat situaci, poté už 
přepnu a dělám, co umím. Musím říct, že po prvních případech byl 
člověk celý rozklepaný, když jsem si následně sednul doma nebo 
v kanceláři a začal si vše do hloubky uvědomovat, ale postupem 
času a s pomocí psychohygieny jsem se s následným stresem naučil 
pracovat.

Co byste poradil nebo doporučil případným zájemcům o  to stát se 
first responderem? Kde můžou najít bližší informace? 
Nejdůležitější z mého pohledu je chuť a ochota pomáhat. Pokud 
člověk patří do této skupiny, určitě stojí za to přihlásit se do kurzu, 
kde vám vysvětlí vše do detailu.  Hodně informací o projektu 
včetně kontaktů je uvedeno na internetových stránkách ZZS 
Moravskoslezského kraje.
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„Nejdůležitější je chuť a ochota pomáhat,“ 
říká o svém poslání first respondera 
osmadvacetiletý Lukáš Kovačka, který 
pracuje ve společnosti Stora Enso na pozici 
IT controller.



Orlovská kapela Periferic účinkuje na scéně již řadu let, počátky 
se datují kolem přelomu tisíciletí. Podle členů kapely žánrově 
připomíná grunge rock 90. let (bez nadsázky lze říct, že se v daném 
stylu jedná o jednu z posledních autentických kapel té doby), její 
tvorbu však prolíná mnoho dalších hudebních stylů posunutých 
do 21. století. V ostravštině to znamená „taky fajny bigbit, v kerem 
si každy najde to svoje“. K nezaměnitelnému zvuku kapely přispívají 
k zamyšlení inspirující texty v angličtině. Po většinu své existence 
hraje Periferic ve třech, s občasnými hosty na pódiích i ve studiu. 
V současné sestavě se nachází Jiří Dospiva (kytara + zpěv), Aleš 
Grúber (baskytara + zpěv) a Tomáš Kubica (bicí).  Poslední jmenovaný 
před nedávnem doplnil oba zakládající členy, aby společně dokázali, 
že otcové od rodin to umí rozbalit!

Máte z  natáčení klipu v  podzemních garážích nějaké zábavné 
historiky :-)?
Při příjezdu do garáží nás přivítal pan uklízeč, který vystupoval i ve 
slavném klipu Nirvany – Smells Like Teen Spirit. Možná to tedy nebyl 
on, ale jako by mu z oka vypadl, což nám přišlo jako dobré znamení.
Při natáčení předvedl náš bubeník natolik věrný výkon, že jedním 
úderem rozezpíval alarm několika zaparkovaných vozidel najednou. 
Tímto se omlouváme majitelům vozů s polskými registračními 
značkami, které stály poblíž.
Bezkonkurenčně největší výdej energie však zaznamenal během 
natáčení kameraman a režisér v jedné osobě – Marek Frodys. Nejen, 

že s kocovinou a kamerou kolem nás naběhal řádnou porci kilometrů, 
ale stihl se přitom záměrně pohybovat tak, aby rozsvěcoval čidla 
světel v garážích a vytvářel tak nápadité světelné efekty. Klobouk 
dolů.

Proč jste si vybrali pro natáčení budovu Nová Karolina Park? 
Natáčelo se pouze v garážích nebo i jinde?
Text písně popisuje opakující se pocity na vrcholu a dole (“so high 
and so low“), které v hektickém období života splývají natolik, až 
člověku připadá celý svět neskutečný.
Na základě textu vznikla myšlenka zachytit v klipu vrchol na haldě 
Ema a podzemí v garážích Nová Karolina Park, kde pracuji. 

Kde a kdy můžeme klip vidět?
Klip by měl být hotový do konce letošního roku (2019), k vidění bude 
na stránkách kapely (http://periferic.cz/), Youtube profilu (https://
www.youtube.com/ThePeriferic), na Facebooku (https://www.
facebook.com/Periferic.cz/) a věříme, že i v médiích, kam jen oko 
dohlédne.

Kam nás pozvete na vaše vystoupení?
Hrajeme poměrně často v regionu i mimo něj. V pátek 7. února 2020 
chystáme „unplugged” vystoupení v Orlové a v sobotu 15. února 
výlet do Brna. V příštím roce máme v plánu rekordní počet živých 
vystoupení v Peri – historii, takže je nač se těšit.
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“Taky fajny bigbít, v kerem si 
každy najde to svoje!” 

Letos v listopadu natáčela hudební 
skupina Periferic klip ke své písni 
So High v podzemních garážích 
Nová Karolina Park. Frontman 
skupiny, Jiří Dospiva, je totiž 
zaměstnancem společnosti Stora 
Enso, která zde sídlí.  



Před třemi lety jste otevřeli svou pobočku ve vnitrobloku, prošla 
během té doby nějakými změnami?
Pokud jde o změny vizuální, tak jen drobně. Ale chystáme se 
postupně obnovit „kabát“ všem našim pobočkám, ze kterých 
tvoříme kavárenské pobočky ve skandinávském hřejivém stylu. 
I Ostrava se dočká. A uvnitř se snažíme intenzivně pracovat na 
tom, abychom našim klientům dodávali perfektní zážitky. Neřešíme 
přesnou otevírací dobu, jsme tu pro klienta klidně i po zavíračce, 
pokud něco řešíme. Chceme, aby od nás lidé odcházeli s úsměvem 
a všemi odpověďmi, které u nás hledali.

Jak jsou vaši klienti i zaměstnanci spokojeni s lokací pobočky?
Naše pobočka je nedaleko srdce Ostravy, kde to tepe a je živo. A za 
to jsme moc rádi. Díky tomu jsme našim klientům blíž. Řada z nich za 
námi zaskočí jen když procházejí městem směrem do Nové Karoliny 
na nákupy. 

Jaké pojištění byste osobně doporučil zaměstnancům či firmám 
v naší administrativní budově?
Takové, které je nenechá v průšvihu, obecně vzato. Lidé se často 
zapomínají dívat na detaily. Berou pojištění jako nutné zlo, ale ono 
by jim hlavně mělo pomáhat. Ať už si lidé vyberou jakékoliv pojištění 
od jakékoliv pojišťovny, ať si vždy zkontrolují, na co se pojištění 
vztahuje, jaké mají limity (tedy kolik dostanou v případě nehody 

proplaceno) a jestli nejsou někde nějaké skryté háčky. V Directu 
věříme, že má smysl dělat pojištění pro lidi tak, aby mu rozuměli 
a nebáli se ho. Přijde nám to normální. 

Začíná pomalu zimní sezóna, jaké nejčastější pojistné události s  ní 
přicházejí a jaké pojištění pomůže zmírnit jejich dopady?
Objevují se více srážky se zvířaty – na podzim jsou to hlavně srnky, 
které vbíhají na silnici. Pokud víte, že lesem často jezdíte, je dobré si 
srážku se zvířaty připojistit k havarijnímu pojištění. U majetkového 
pojištění je zase dobré myslet na možné nešvary počasí – zatečení 
vody nebo tající sníh. U nás je možné si veškerá rizika nastavit podle 
sebe. A pokud si nejste jistí, která rizika, nebo jak nastavit limit, stavte 
se u nás na pobočce.

Chystáte pro další období nějaké novinky?
Na novinkách pracujeme neustále. Nedávno jsme spustili Digitální 
asistenci, díky které velmi jednoduše objednáte odtahovku, když 
jste v nesnázích – funguje v podstatě jako objednání taxi online. Je 
to velmi rychlé a jednoduché. Stejně tak máme webovou aplikaci 
Audasmart, pomocí které můžete drobné poškození auta po 
nehodě sami nahlásit nafocením. Peníze ze škody dostanete od 
Directu v podstatě hned. Spustili jsme také Direct echo – chytrá 
čidla (pohybové a vodní), která ohlídají vaši domácnost. V příštím 
roce toho bude také spousta, tak se nechte překvapit!
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ROZHOVOR S... 
Bedřichem Synkem, 
ředitelem pobočkové sítě 
pojišťovny Direct



Převeďte si účet do UniCredit Bank 
a získejte odměnu až 2 000 Kč
Pro nové klienty si UniCredit Bank připravila bezkonkurenční 
nabídku, díky které získají bonus až 2 000 Kč. Dosáhnout na 
odměnu je jednoduché, stačí si do konce roku převést účet do 
banky a platit v obchodech kartou.

Až 2 000 korun za nákup zpět získají všichni noví klienti UniCredit Bank, 
kteří si sjednají do konce letošního roku U konto. Učinit tak mohou 
osobně na pobočce, nebo online na webu. Až do konce února 2020 
proplatí banka zpět všechny nákupy zaplacené kartou UniCredit Bank 
do výše 2 000 Kč na účet klienta. Platit je možné jak u obchodníků na 
území České republiky, tak také v online obchodech. Částku připíše na 
účet automaticky a klient tak nemusí nic dělat, stačí jen nakupovat.

Oceňované U konto přináší klientům mnoho výhod. Vedení 
účtu je zdarma včetně bezplatných výběrů ze všech tuzemských 
i zahraničních bankomatů. Stačí mít na účtu měsíční kreditní obrat 
alespoň 12 tisíc korun, což klient hravě zvládne, pokud si na něj nechá 
posílat například mzdu. Účet lze mít vždy při ruce s pomocí pohodlné 
mobilní aplikace Smart Banking a finance je možné spravovat 
online kdykoliv a kdekoli s Online Bankingem. Majitel účtu je navíc 
automaticky součástí unikátního slevového programu U-šetřete, díky 
kterému získá další výhody při nakupování. Portfolio slev je pestré 
a dosáhnout na ně jednoduché, stačí platit u obchodníka svou kartou.

www.unicreditbank.cz

Verizon s Czechitas posilují 
diverzitu ve světě IT
Na co jsou ve Verizonu opravdu hrdí, je jejich blízká spolupráce 
s českou vzdělávací neziskovou organizací Czechitas. Ta v průběhu 
letošního podzimu organizuje tříměsíční intenzivní kurz Digitální 
Akademie, který je zaměřen na práci s daty, BI analytiku, reporting, ale 
i na základy programování v Pythonu. V rámci kurzu jsou pořádány 
exkurze do partnerských firem, během kterých se tak budoucí 
absolventky kurzu propojují s potenciálními zaměstnavateli a kolegy. 

Verizon, jako jeden ze strategických partnerů úzce spolupracujících 
s Czechitas, otevřel své prostory účastnicím kurzu Digitální Akademie 
na začátku října. Ty se tak přiblížily světu networkingu a mimo jiné 
ukázaly, jak vypadá běžný pracovní den síťových inženýrů ve Verizonu. 

Exkurze Czechitas zahrnovala nejen prezentaci firmy a pracovního 
prostředí, ale i skutečné příběhy zaměstnankyň Verizonu, které 
se z mnohdy juniorních pozic vypracovaly až do manažerských 
rolí. A jelikož je žen v networkingu stále nedostatek, další akce ve 
spolupráci s Czechitas Verizon plánuje i v příštím roce. Spojuje je totiž 
společné motto - posílit diverzitu v IT! 

Komu se nelení, tomu se zelení!
Tři aleje, dvě vesnice, jeden cíl…
Dobrovolníci ze společnosti Verizon spojili své síly a v reakci na 
globální oteplování vysadili v okolí Ostravy 95 stromů. Společnými 
silami se tak podařilo obnovit alej jabloní v obci Děhylov, a to podél 
cesty, kterou místní lidé hojně využívají při cestě do kostela. Původní 
stromy v aleji byly značně poznamenány zubem času a bylo je tedy 
nutné nahradit novými. 

Dalším místem vybraným pro výsadbu pak byla sousední obec 
Dobroslavice, kde dobrovolníci pomohli s výsadbou padesáti sazenic 
jeřábu ptačího, které poskytnou potravu prolétajícímu ptactvu. 
Zároveň založili novou alej tvořenou výhradně javory. Práce šla všem 
od ruky a z výsledku mají všichni radost. Nezbývá než novým alejím 
popřát dostatek vláhy, hodně sluníčka a těšit se zde na procházku za 
pár let.

www.verizon.com



www.csas.cz

Česká spořitelna plní přání 
dětem napříč republikou – letos 
i v pobočce Nová Karolina Park
Vánoční čas trávíme v kruhu své rodiny a blízkých. Řada dětí ale 
takové štěstí nemá a vyrůstá v institucionální péči. Společně jim 
můžeme splnit přání a  udělat jim Vánoce ještě krásnější. Proto 
jsou v  desítkách poboček České spořitelny umístěné stromy 
splněných přání. 

K Vánocům jednoznačně patří také pomoc druhým. V ostravském 
regionu se pobočka České spořitelny v Nová Karolina Park spojila 
s místním dětským domovem a zjistila přání dětí. V předvánočním 
čase pak na pobočce najdete vánoční strom osázený obálkami 
s přáními, které mohou splnit zaměstnanci, klienti, ale můžete se 
připojit i vy. Společně tak můžeme dětem udělat splněným přáním 
nezapomenutelné Vánoce. 

Jak strom splněných přání funguje?
Princip je jednoduchý. Stačí si vybrat jedno přání z vánočního stromu 
a odškrtnout na desce vedle něj, že tímto dárkem uděláte radost. 
Jde o větší dárek? Spojte se s kolegy a darujte dárky za celý váš tým. 
Zabalené dárky poté přineste zpátky do pobočky a tam je předají 
dětskému domovu, aby na Štědrý den vykouzlily dětem šťastný 
úsměv na tváři. 

Rychlé hypotéky CREDITAS 
se skvělou sazbou
Jak vybírat v široké nabídce hypoték? Soustřeďte se na výši úroku, 
poplatky a rychlost vyřízení. „Nejdůležitější je úroková sazba, u nás 
začíná na 2,09 % ročně,“ říká Věra Pavlišová z Banky CREDITAS. „Velmi 
vstřícní jsme také v poplatcích. Běžný účet máme zcela zdarma a co 
je ještě důležitější – klient může kdykoliv splatit část nebo celou 
hypotéku, a to bez sankcí a poplatků,“ doplňuje Věra Pavlišová. 
Hypotéky od CREDITAS zaujmou také rychlostí vyřízení. Specializovaný 
bankéř pomůže s potřebnými dokumenty a po podání žádosti se 
můžete čerpání hypotéky dočkat už za 14 dní. 

Zatímco u některých poskytovatelů hypoték si klienti musí zvolit 
předepsanou pojišťovnu, CREDITAS vám nechá volnou ruku. Je jen na 
vás, u koho se pojistíte, banka vám žádné konkrétní pojištění nebude 
nutit. 

Hypotéku u Banky CREDITAS získáte s pevnou úrokovou sazbou 
s fixací na 3, 5, 7 nebo 10 let. Vedle klasické hypotéky banka nabízí 
také refinancování a tzv. americkou hypotéku, u které se banka neptá, 
na co si peníze půjčujete. Z americké hypotéky si proto můžete koupit 
třeba vybavení domácnosti nebo nové auto. Výhodou americké 
hypotéky jsou výrazně nižší úroky oproti běžným spotřebitelským 
úvěrům nebo leasingu. 

Hypotéku si můžete sjednat na pobočce v Nová Karolina Park nebo 
na kterékoli další z poboček po celé republice. V Bance Creditas se těší 
na vaši návštěvu! 

www.creditas.cz



www.megapixel.cz

5 tipů na dárky pod stromeček 
od Megapixelu
Nevíte, co vybrat svým blízkým pod stromeček? Podívejte se na stránky 
megapixel.cz, kde najdete „megatipy“, které si můžete objednat přímo 
na stránkách nebo zakoupit v některé z prodejen v Ostravě, Brně nebo 
v Praze.

Batoh Tenba
Pokud fotíte nebo točíte, bez batohu to nejde. Technika není levná 
záležitost, a proto je třeba se o ni řádně starat. Opatrně s ní zacházet, 
opatrně ji přenášet a rozhodně nedovolit, aby se v nějakém běžném 
batohu obouchala o jiný předmět.

Mobilní stabilizátor Benro
Dnešní telefony umí točit video a některé aplikace vám z těchto záběrů 
dokonce zvládnou během pár minut sestříhat video s hudbou. Aby to 
vypadalo profesionálně, je potřeba mít stabilizátor, se kterým uděláte 
plynulé záběry i za chůze nebo video zpestříte časosběry.

Instax mini na párty, oslavy i svatbu
Kouzlo fotoaparátu Instax spočívá v tom, že máte fotky k dispozici hned. 
S touto hračkou zabavíte všechny oslavence, svatebčany nebo kámoše, 
a navíc jim dáte dárek v podobě fotky, kterou si budou moci dát na 
ledničku a dívat se na ni každý den.

Externí disk Lacie
Nechte svůj počítač dýchat. Ukládejte fotky i videa na externí disk, 
odkud se vám neztratí a můžete je nosit všude s sebou. Disky Lacie jsou 
velmi odolné a disponují rychlým datovým tokem, takže vám nezabere 
věčnost data kopírovat z karty na disk.

PRIM LINEA AUTOMATIC – stylový 
dárek pro milovníky hodinek
Představujeme novinku pro zákazníky, kteří chtějí na roce nosit 
mechanické hodinky z Nového Města nad Metují, ale jejich prioritou 
není in-house strojek. Manufakturní výroba strojků je neobyčejně 
náročný proces a výrobní kapacita novoměstského výrobce 
dlouhodobě nestačí reagovat na poptávku a zájem zákazníků. Díky 
osazení kvalitním švýcarským strojkem bylo možné optimalizovat 
cenu a zároveň navýšit produkci mechanických hodinek.

Ostatní komponenty hodinek jsou vyrobeny v manufaktuře ELTON 
hodinářská v Novém Městě nad Metují. Stejně jako u hodinek s in-
house kalibrem je pouzdro, včetně korunky, vyrobeno náročným 
třískovým obráběním, které umožňuje precizní zpracování. Číselník, 
stejně jako ručky, je také vyroben ve společnosti ELTON. Samozřejmostí 
je safírové sklo od českého dodavatele.

Modely, osazené švýcarským mechanickým strojkem, nesou označení 
PRIM AUTOMATIC, aby nemohlo dojít k záměně s hodinkami s in-house 
kalibry PRIM.  Model LINEA patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější 
hodinky českého výrobce, především díky minimalistickému designu 
pouzdra i číselníku, který umožňuje řadu individuálních úprav. 
Hodinky si můžete prohlédnout v jediné ostravské prodejně s českými 
hodinkami PRIM, kterou najdete právě zde v budově Nová Karolina 
Park. 

www.prim.cz

Tiskárna Epson L805
Na konec to nejdůležitější. Fotky se musí tisknout. Epson L805 zvládne 
vytisknout až 1 800 snímků o rozměru 10×15 cm s ultra nízkými náklady 
na stránku. Navíc u nás v Megapixelu k tiskárně dostanete spoustu 
dárků – 2 druhy fotopapíru a prodlouženou záruku na 3 roky.



www.axa-assistance.jobs.cz 

V AXA Assistance / Partners CEE 
slavili Halloween
V AXA Assistance / Partners CEE oslavovali Halloween, a proto jste je 
31. října mohli potkat ve strašidelných kostýmech! Týmy ukázaly, že 
kreativitě se meze nekladou, tým Financí předvedl například dokonalý 
pohřeb a polský tým Medické asistence operoval svou kolegyni. 
Motivací týmů byly i příspěvky na teambuildingová setkání za nejlepší 
halloweenské kostýmy.

Zaměstnanci v AXA Assistance / Partners CEE se totiž nejenom pečlivě 
věnují svým klientům, ale dovedou se i v rámci interních aktivit 
spojit v dobře fungující tým a vytvořit příjemnou firemní atmosféru.  
Chcete-li se dozvědět více, sledujte AXA Assistance / AXA Partners 
CEE na Facebooku i LinkedInu. A pokud hledáte práci, která má smysl, 
a kde můžete denně pomáhat zákazníkům v nelehkých situacích, na 
kariérní webové stránce najdete všechny informace o společnosti 
i volných pozicích.

Více radosti s Hello bank!
 
Pláštěnka, holínky, zahradnické rukavice – nevěříte, že i tak mohou jít do 
práce bankéři? V rámci firemního dobrovolnictví a podpory iniciativy 
Sázíme stromy se ale právě takto „vyzbrojila“ řada kolegů z ostravské 
pobočky Hello bank! Ti se 13. 11. vydali do Šilheřovic, kde v zámeckém 
parku vysadili 13 stromů. Do akce se zapojili také kolegové v dalších 
koutech republiky, celkem se tak  za podpory Hello bank! vysadilo po 
celé republice přes 75 stromků a keřů. I v budoucnu chce v této aktivitě 
banka pokračovat. 

Radost Hello bank! na podzim rozdávala také  svým klientům, a to hned 
dvojí. V říjnu a listopadu za každou schválenou půjčku, nákup na splátky, 
sjednaný spořicí účet nebo čerpání z kreditní karty banka přispěla na 
společensky prospěšné projekty. Pro držitele kreditek pak připravila 
soutěž o ceny v hodnotě 800 000 Kč. Malé potěšení si ale odnesl každý, 
kdo zavítal na pobočku či kontaktní místo Hello bank! a zatočil si zde 
kolem štěstí.

Zpříjemnit dny si díky Hello bank! mohli také ostravští sportovci. Po 
červnovém partnerství s Českým během žen banka v září nechyběla na 
Ostrava City Marathonu a kromě zážitků si účastníci odnesli památeční 
foto z Hello fotokoutku. Již tradiční je v Ostravě i zářijové spojení Hello 
bank! s festivalem sportu pro děti Wannado.

Ani v předvánočním období Hello bank! nezapomíná na malé radosti 
a pomoc potřebným. Radost z vánočních dárků banka přinese například 
dětem z ostravského Dětského centra Domeček. 

Pro ty, kdo pobočku Hello bank! navštíví ve dnech 3. 12., 10. 12. a 17. 12., 
je připraveno malé vánoční pohoštění a pro nejmenší i sladký dárek.

www.hellobank.cz



Život si 
režírujete 

sami

VYUŽIJTE 50% SLEVU NA CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ!
ZADEJTE SLEVOVÝ KÓD: KAROLINA  
NA AXADOVOLENA.CZ.

S naší asistenční službou se máte  
v zahraničí vždy na koho obrátit. 
Jsme vám k dispozici 24 hodin  
denně, 7 dní v týdnu.



www.novakarolinapark.cz


