
 

Slavia pojišťovna SPORT TEAM se již pečlivě připravuje na zahájení 
letošní sezóny Visma Ski Classic 

Praha, 4. listopadu 2020 - Letošní sezóna prestižního seriálu Visma Ski Classic odstartuje v 
pátek 27. listopadu v italském Livignu, a to 15 km dlouhým Pro Team Tempo a Prologue 
závodem na vzdálenost 35 km. Jedná se o již jedenáctý ročník soutěže, ve které se utkávají 
závodníci v klasickém lyžování. Na startu se opět objeví také Slavia pojišťovna SPORT TEAM 
pod vedením Stanislava Řezáče. V obnoveném složení bude bojovat Klára Moravcová, 
Tereza Hujerová a jako zkušená posila ze zahraničí také Heli Heiskanen. 

Celý tým se už pečlivě připravuje. „Pro nás je nyní hlavně důležité, aby se letošní ročník Visma 
Ski Classic mohl bez problémů uskutečnit. Za naší dlouhodobou přípravou stojí velké úsilí, a tak 
doufáme a pevně věříme, že i tento rok odstartujeme ve svých červenobílých dresech,“ říká 
Stanislav Řezáč, dosud jediný Čech v Síni slávy Visma Ski Classic. 

„Tým v tomto složení se loni velmi osvědčil, a tak jsem moc rád, že v podobném uspořádání 
můžeme reprezentovat Slavia pojišťovna SPORT TEAM i letos. Podařilo se nám zároveň získat 
velmi zkušenou posilu ze zahraničí, a to Heli Heiskanen, která je aktuálně nejlepší finskou 
závodnicí. Moc se na celou sérii závodů těším a věřím, že dosáhneme skvělých úspěchů,“ 
sděluje předseda spolku Slavia Pojišťovna SPORT TEAM a současně člen týmu Pavel Sehnal. 

 
O společnosti Slavia pojišťovna: 

Slavia pojišťovna staví na dlouholetých zkušenostech, sahajících až do roku 1868. Stabilita a tradice 

umožnily Slavia pojišťovně stát se silnou společností, která je současně schopna flexibilně reagovat 

na nové trendy. Široké spektrum jejích pojistných produktů a služeb využívají soukromé osoby 

i podnikatelé. V případě soukromých osob se jedná zejména o pojištění majetku a odpovědnosti nebo 

cestovní a úrazové pojištění. Slavia pojišťovna se dlouhodobě zaměřuje na zodpovědné řidiče, kterým 

v rámci autopojištění dokáže nabídnout mnohá zvýhodnění. Zároveň patří mezi lídry trhu v oblasti 

pojištění cizinců. Firmám nabízí např. pojištění odpovědnosti, aut a přepravy nebo majetková 

a technická pojištění. Mezi spokojené zákazníky Slavia pojišťovny patří také obce a města. Speciální 

servis poskytuje personálním agenturám a cestovním kancelářím. 


