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letošní rok jde pomalu do finále, a přestože 
ještě nenastala ta správná vánoční atmo-
sféra, přinášíme Vám druhé vydání maga-
zínu Color Expert. Rok 2020 byl pro všechny 
z nás obrovskou výzvou a zkušeností pře-
devším, jak obstát ve zkoušce různých bez-
pečnostních opatření, překážek v souvislosti 
s COVID-19. Tým Interaction tato nová zku-
šenost ještě více semkla. Naši obchodní zá-
stupci se této výzvy nezalekli a i nadále byli 
a stále jsou oporou našim zákazníkům, Vám 
obchodním partnerům, jež se také ocitáte 
v nelehké a zcela nové situaci.

Automobilový průmysl je dnes narušován 
několika silnými vlivy, jako jsou například 
elektromobilita nebo autonomní či sdílené 
automobily. To způsobuje bezprecedentní 
vývoj technologií a obchodních modelů. 
Uprostřed tohoto turbulentního vývoje na-
víc tlačí aktuálně na automobilový průmysl 
ještě pandemie COVID-19. Aktivity v druhé 
polovině tohoto roku tak chtě nechtě ovliv-
nila celá tato nastalá situace, které jsme se 
museli všichni přizpůsobit. 

V ohrožení byl i letošní devátý ročník našeho 
tradičního golfového turnaje, který proběhl 
první říjnový pátek. Jako zázrakem se vrátilo 
babí léto a nádherné téměř letní počasí nám 
umožnilo realizovat slavnostní vyhlášení na 
venkovní terase s výhledem na golfové hřiště 
Loreta v Pyšelích s příjemnou podzimní kra-
jinou. Celou akci moderoval známý moderá-
tor a zpěvák Josef Melen. Právě i tato akce 
dala z hlediska organizace nové zkušenosti, 
které naopak přinesly pozitivní přínos a pří-
jemné změny, které budeme realizovat v na-
šem příštím jubilejním 10. golfovém turnaji v 
roce 2021. Více se dočtete v článku.

Během letních měsíců úspěšně proběhl re-
kvalifikační kurz Autolakýrník – přípravář 
a Autolakýrník – finální povrchové úpravy. 
Letošní rok provázel nebývale velký zájem 

účastníků, což potvrzuje maximální naplnění 
jeho kapacity. I z tohoto důvodu je dobrou 
zprávou prodloužení platnosti akreditace 
těchto kurzů na další tři roky, jež nám udělilo 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
Podrobnosti naleznete uvnitř magazínu.

Nahlédneme také do světa automobilových 
závodů, které jsou doprovázeny partnerstvím 
značky Spies Hekcer. Velkým úspěchem je 
závod LeMans, který již potřetí ovládl Tým 
Toyota GAZOO Racing, jehož partnerem je 
právě Spies Hecker. Dalším tématem z pro-
středí významných závodů je bezpochyby 
Ralye Dakar. V tomto roce probíhaly přípravy 
za zcela nových podmínek a bezpečnostní 
pokyny pro rok 2021 jsou také ovlivněni ak-
tuální situací. Zajímavosti z tohoto prostředí 
se dočtete uvnitř magazínu. 

Přestože nás celým rokem provázela nepří-
jemná omezení a bezpečnostní opatření, 
podařilo se nám realizovat významné pro-
jekty co do velikosti, tak i jejich významu. 
Rádi bychom Vám v tomto vydání předsta-
vili výstavbu nové lakovny Lexus Průhonice 
a dále vývojového centra Škoda Auto – Česa-
na. Oba tyto projekty stojí za pozornost. 

Zcela novou výzvou pro nás byla také rea-
lizace kalendáře „České mistrovské kousky“, 
jež jsme se letos poprvé rozhodli vydat v po-
době exkluzivní limitované edice. Rok co rok 
jsme Vám představovali jedinečné kalendáře 
„Master pieces“ značky Spies Hecker, kde se 
z celého světa vybíraly ty nejlepší mistrovské 
kousky, na nichž se blýská právě barva Spies 
Hecker. Od roku 2012 se v kalendáři pravidel-
ně objevovali i kousky z České republiky od 
našich zákazníků. V letošním roce však popr-
vé v historii nastala změna, kdy z německé 
centrály přišla zpráva o změně typu kalen-
dáře z prostředí automobilových závodů. 
Více se dozvíte uvnitř magazínu. 

V tomto roce nebyla nouze ani o produktové 
novinky, které bychom Vám chtěli představit 
prostřednictvím tohoto vydání. Značka Car-
Systém si pro Vás připravila novinky z pro-
středí brusných materiálů. SATA představuje 
především novinky a změny u stříkacích pis-
tolí a výměny filtrů a 3M přináší produktové 
novinky v tomto roce z oblasti autoopravá-
renství. Spies Hecker Vám představuje rozší-
ření portfolia sprejů. Z hlediska této tématiky 
představení produktů a nových technologií 
jsme si ve spolupráci s naším specialistou při-
pravili článek na téma antikorozní ochranou 
podvozku a dutin. Více k tématu se dočtete 
uvnitř tohoto vydání.

Chtěli bychom Vám poděkovat za dosavadní 
spolupráci, které si moc Vážíme a i v dalším 
roce budeme připraveni Vás, naše partnery, 
podporovat a být nápomocní. Nadále Vás 
budeme plně informovat o novinkách pro-
střednictvím společných akcí, našich časopi-
sů, webových stránek nebo stále více oblíbe-
ného Facebooku.

Chtěli bychom Vám popřát krásné svátky, 
bohatého Ježíška, krásný Nový rok a v tom 
roce 2021 Vám i všem vašim blízkým hlavně 
zdraví, lásku, klid a pohodu. 

E D I TO R I A L

S úctou a pozdravem, 
Martin Písařík

Vážení čtenáři, 

Martin Písařík
Výkonný ředitel společnosti Interaction s.r.o.
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Uvedené výrazy, technické údaje, informace a data k produktům nejsou závazné a nezbavují uživatele vlastní zodpovědnosti k testům a zkouškám před vlastním použitím přípravků. 
Názvy produktů zmiňovaných v článcích jsou registrované ochranné známky.
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Začátkem října probě-
hl již devátý ročník VIP 

SPIES HECKER Golf 
Cup 2020 v nád-
herném prostředí 
golfového hřiště 
Loreta Golf Club 
Pyšely. Přestože 
konec září přinesl 
prudké ochlazení 

a ani předpovědi 
v tento slavnostní den neukazovaly přízni-
vé vyhlídky. Jako zázrakem se však vyjasnilo 
a vrátilo se nám babí léto. Celou akci mo-
deroval známý moderátor a zpěvák Josef 
Melen, jež také věnoval pro vítěze dárková 
balení svojí jedinečné kávy „Káva Melen“. 

Hráči se během hry mohli osvěžit vychla-
zeným ne� ltrovaným pivem značky MMX či 
energetickým nápojem BIG SHOCK. 

Pro vítěze turnaje byly připraveny hod-
notné ceny a pro celkového vítěze byl 
již tradičně originální dort od paní Písa-
říkové. Díky začínající nepříznivé situaci 
v ČR v souvislosti s příchodem podzimu 
a COVID-19, proběhlo poprvé v historii 
vyhlašování výsledků na venkovní terase 
a ukázalo se, že je tato realizace příjemnou 
změnou pro všechny přítomné.

I v tomto roce se naše společnost rozhod-
la podpořit charitativní projekt ALL Televi-
sion, která celý golfový turnaj natáčela na 
videozáznam. Ta již několik let podporuje 
dětské domovy. Jsme rádi, že i díky naší 
podpoře se další děti z dětských domovů 
poprvé vydají na dovolenou k moři. Díky 
Vám, přátelům a hráčům, jsme společně 
vybrali a předali krásnou částku 20.000 Kč.

Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se 
na další jubilejní 10. ročník příští rok!!! 

Rekvalifikační kurz Autolakýrník
V červenci tohoto roku proběhl v prosto-
rách školicího střediska další z řady rekva-
lifikačních kurzů pro autolakýrníky. Kurz, 
který je akreditovaný Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, byl úspěšně 
ukončen závěrečnou zkouškou dílčí kva-
lifikace Autolakýrník – přípravář a Autola-
kýrník  - finální povrchová úprava. Letošní 
rok provází nebývale velký zájem účastní-
ků o tento kurz, což potvrzuje maximální 
naplnění jeho kapacity. Všem úspěšným 
absolventům přejeme úspěšný vstup do 
nově zvoleného oboru a těšíme se na dal-
ší spolupráci.

Nová Akreditace Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy pro Interaction s.r.o.
S potěšením Vám můžeme oznámit, že na 
základě rozhodnutí Ministerstva školství, 
mládež e a tělovýchovy, ze dne 28. 7. 2020, 
se naší společnosti prodlužuje platnost 
akreditace rekvalifikačního kurzu Autola-
kýrník – přípravář a Autolakýrník  - finální 
povrchová úprava, na další tři roky.

Díky udělení nové akreditace může naše 
společnost plynule navázat na dnes již 
více než desetiletou tradici pořádání těch-
to kurzů. Během této doby se podařilo 
vygenerovat na trh práce několik desítek 
„nových“ Autolakýrníků, kteří se dodnes 
tímto řemeslem úspěšně živí.

O B S A H A K T UA L I T Y

Rekvalifikační kurz Autolakýrník 
od Interaction má zelenou na další tři roky
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R Ů Z N É

Závod LeMans 2020 ovládl již potřetí vůz 
v barvách SPIES HECKER !!!

Představujeme 
nové webové stránky

Proslulý vytrvalostní závod speciálních 
prototypů a upravených vozů GT, to je 
24 hodin Le Mans ve Francii. Letos se 
uskutečnil již 88. ročník. 

První ročník vytrvalostního závodu 24 hod 
Le Mans se uskutečnil už v roce 1923, ne-
konal se pouze v období světových válek. 
Závod má mnoho netradičních pravidel, 
každopádně z těch základních je důle-
žité vědět, že jsou posádky složeny ze 
3 jezdců, kteří mají daný maximální čas, 
jak dlouho mohou strávit za volantem. 
Je také dáno přesné vybavení, které mo-
hou posádky používat (náhradní díly, pne-
umatiky, maximální množství paliva...).

Letošní ročník již legendárního vytrvalostní-
ho závodu se pořádal za neobvyklých pod-
mínek bez diváků, čímž přichází o jedineč-
nou atmosféru tvořenou více než 250 tisíci 
nadšených fanoušků vytrvalostních soutěží.

SPIES HECKER je jedním z partnerů Toyota 
Gazzoo Racing Europe a právě tato posádka 
již potřetí vyhrála ve 24 hodinovém závodu 
LeMans.  Tým TOYOTA GAZOO Racing  do 
88. ročníku legendárního francouzského 
závodu na dráze Circuit de la Sarthe napo-
sledy nasadil své vozy TS050 HYBRID, které 
se již stihly zapsat do historie motorsportu.

Monopostu TS050 HYBRID s pohonem 
všech kol a výkonem 1000 koní při pre-
miéře v roce 2016 uteklo vítězství jen 
o dvě kola, avšak po návratu na LeMans zde 
v letech 2018 i 2019 zvítězil. Nyní se chopil 
výzvy naposledy v samotném závěru epo-
chy LMP1 a podařil se vysněný hattrick.

Na nejvyšší stupeň vystoupala posádka 
složená z Buemi, Nakajima a Hartley, kteří 
zajeli za 24 hodin (24:01:45,305 hodin) 387 
kol (5273.262 km). Druhá posádka TGRE 
složená z Conway, Kobayashi a J. Lopez 
skončila na konečném 3. místě.

Společnost Interaction vítězům gra-
tuluje a přeje mnoho dalších úspěchů 
v příštím roce. 

Neustále se snažíme zdokonalovat služby pro naše zákaz-
níky. V tuto chvíli došlo i na inovaci našich internetových 
stránek. Společnost Interaction pro Vás připravuje zcela 
nový a moderní design stránek. Můžete se těšit na nové 
a přehledné sekce. Naši specialisté připravují i nové ak-
tuální informace v daných oblastech. Plánované spuštění 
nové webové platformy je začátkem příštího roku. Více in-
formací se dozvíte již brzy …

Závod 24h Le Mans - přehled vítězů, statistiky

Rok Posádka Auto Kola Vzdálenost

2020
Sébastien Buemi
Brendon Hartley
Kazuki Nakajima

Toyota TS050 Hybrid 387 5273.26 km

2019
Sébastien Buemi
Fernando Alonso
Kazuki Nakajima

Toyota TS050 Hybrid 385 5246.01 km

2018
Sébastien Buemi
Fernando Alonso
Kazuki Nakajima

Toyota TS050 Hybrid 388 5286.888 km
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Systém antikorozní ochrany podvozku 
a dutin karoserie vozu, patří už dlouhou 
řadu let mezi standardní proces v automo-
bilovém průmyslu, kterým slouží k dlou-
hodobé a efektivní ochraně proti korozi. 

Antikorozní nátěr podvozku (přesněji ná-
střik) funguje jako ochranná vrstva pod-
vozku vozidla chránící před odletujícími 
kamínky, působením soli a vlhkosti. Dru-
hotným účinkem je snížení vibrací a od-
hlučnění karoserie vozidla. V dnešní době, 
kdy karoserie vozidel většiny výrobců au-
tomobilů (včetně její spodní části), je už 
z prvovýroby kvalitně ošetřena vrstvou 
zinku a antikorozními matriály, není ne-
zbytně nutné ochranný nástřik podvozku 
u nových vozidel aplikovat. Naopak, ap-
likovat ochranný nástřik podvozku je žá-
doucí u vozidel (včetně nových vozidel), 
kde předpokládáme jejich provoz v nároč-
nějších podmínkách, například jízda v te-

rénu, provoz ve vlhkém prostředí, jízda po 
nezpevněných komunikacích apod. Dále 
je doporučené provádět ochranný nástřik 
podvozku u starších vozidel, kde je před-
poklad, že původní antikorozní ochrana 
z prvovýroby může být již porušena jejich 
provozem (například od odlétávajících ka-
mínků). Společnost Interaction s.r.o. má ve 
svém portfoliu výrobků materiály vhodné 
pro provádění antikorozních nástřiků pod-
vozku od několika předních světových 
výrobců. Základní rozdělní je podle vlast-
ností použití na přelakovatelné a nepře-
lakovatelné a dále podle jejich složení na 
materiály tzv. ředidlové, materiály na vod-
ní bázi, nebo stále populárnější materiály 
na bázi polymeru. Mezi nejpoužívanější 
produkty v této oblasti patří výrobky znač-
ky Teroson (např. Teroson RB R2000 HS), 
3M (např. 3M ochrana podvozku 08868), 
nebo Car Sytem (Car System KS-500).

Michal Kirchner
Brand manager, Interaction, s.r.o.

Antikorozní ochrana dutin karoserie 
(tzv. konzervace) slouží k zajištění an-
tikorozní ochrany vnitřních, dutých, 
nebo jinak špatně dostupných míst 
karoserie vozidla. Ochrana dutin (vosk) 
je v tomto případě aplikována pomo-
cí aplikátoru do dutin karoserie, kde 
vytváří hydrofobní a penetrační efekt 
povrchu a s tím spojenou dlouhotr-
vající ochranu. Standardně jsou tímto 
typem ochrany vybavené už vozidla 
v prvovýrobě. Při obnově ochrany 
dutin karoserie, nebo pro aplikaci na 
nové díly po opravě vozu, jsou pro 
správný výběr vhodného produktu 
tři důležité faktory:

Teplotní odolnost – jednoduše řeče-
no se jedná o hodnotu (°C), při které 
se vosk rozteče a odteče (odkape) 
ven, mimo karoserii vozidla. Na tento 
parametr je vhodné myslet především 
u aplikací v místech kolem motoro-
vého prostoru, kde lze očekávat vyš-
ší teploty. Není výjimkou, že levnější 
vosky s nízkou teplotní odolností, 
„opustí“ prostor vašeho vozu pouhým 
působením vysokých letních teplot.

Vertikální stabilita – čím větší ver-
tikální stabilitou produkt disponuje, 
tím větší je pravděpodobnost, že se 
správným způsobem udrží na svislých 
místech karoserie a nezteče ihned po 
aplikaci mimo aplikované místo.

Vzlínavost – při aplikaci vosku do 
dutin karoserie není obvykle možné, 
obsáhnout pomocí aplikační hadič-
ky vždy celý prostor dutiny. Proto je 
dalším důležitým faktorem při výběru 
vhodného produktu jeho vzlínavost, 
díky které se materiál po jeho aplikaci 
dále rozptýlí i do konstrukčně špatně 
dostupných míst.

Mezi nejpoužívanější produkty v této 
oblasti patří výrobky značky Teroson
(např. Teroson WX 350), 3M (např. 3M 
vosk na dutiny Plus 08852), nebo Car 
System (Car System KS-200, KS 300). 
Někteří výrobci nabízejí ke svým vos-
kům alternativní (speciální) sady apli-
kátorů, jako např. 3M se sadou 08851, 
obsahující aplikátory o velikosti 20 cm, 
61 cm a 86 cm.  Poslední dva zmíněné 
rozměry navíc disponují 360° rozpra-
šovačem, zaručujícím 100% pokrytí 
v aplikované oblasti. 

R Ů Z N É

Antikorozní ochrany 
podvozku a dutin.
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Výstavba nové lakovny 
v luxusním showroomu Lexus 
v Průhonicích

Společnost Interaction jako dlouholetý 
partner významného klienta Lexus Prů-
honice navrhla a realizovala výstavbu 
zbrusu nové lakovny, která byla během 
letních měsíců letošního roku předána do 
provozu. Výstavba obsahovala nejnovější 
a nejmodernější lakovací technologie vý-
znamného výrobce USI ITALIA. V tomto pří-
padě se jednalo o dvě přípravná pracoviště 
a lakovací box s kompletní vzduchotech-
nikou. Tyto technologie jsou mimo jiné vy-
baveny nejmodernějšími prvky pro ochra-
nu životního prostředí. 

Lakovna je navržená pro nejefektivnější 
využití nejmodernějších pracovních po-
stupů, včetně přípravy pro případné bu-
doucí rozšíření provozu.  

USI ITALIA patří mezi přední světové vý-
robce lakovacích technologií a je dodava-
telem do celého světa. USI ITALIA používá 
vždy ty nejnovější dostupné technologie 
a sama provádí výzkum a vývoj v této ob-
lasti. Z tohoto důvodu tyto technologie 
preferují významní výrobci automobilů 
jako například právě Lexus nebo třeba 
týmy Formule 1. USI ITALIA je známa tím, 
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že ke každému projektu přistupuje indi-
viduálně a každý projekt uzpůsobuje po-
třebám přesně na míru daného zákazníka. 
Hlavními charakteristickými rysy všech 
produktů USI Italia jsou především dlou-
holetá životnost, robustnost a absolutní 
konkurenceschopnost. Společnost Inter-
action je již více než 25 let výhradním dis-
tributorem tohoto exkluzivního partnera. 

Celý projekt koordinoval a vedl ve spolu-
práci se servisním ředitelem Toyoty Tsusho 
Praha panem Jaroslavem Koubíkem ma-
nažer oddělení technologií společnos-
ti Interaction pan Petr Taulec. Přestože 
v první polovině tohoto roku naše společ-
nost prováděla hned několik podobných 
projektů současně a v průběhu výstav-
by jsme se potýkali, jako všichni ostatní, 
s nečekanými důsledky celosvětové virové 
krize, se společnosti Interaction podařilo 
všechny projekty včetně tohoto dokončit 
včas a bez jakýchkoliv více nákladů. 

Zajímavosti z průběhu stavby

Zajímavá a pro naši společnosti Interac-
tion, jako asi pro všechny ostatní, zcela 
nová zkušenost byla výstavba během kri-
zové situace nastalé díky celosvětové ko-
ronavirové pandemii. V průběhu výstavby 
nás tato krize také zasáhla a to zejména 
z hlediska bezpečnostních opatření a 
dodržování původně plánovaných termí-
nů dokončení výstavby. I v této těžké si-
tuaci naše společnost obstála a dodržela 
své závazky.

Oproti původnímu plánu jsme také dodali 
řešení vzduchotechniky pro dodané tech-
nologie. Díky flexibilitě a našemu indivi-
duálnímu přístupu k zákazníkovi ani toto 
nebylo překážkou. 

Přejeme našemu významnému partnerovi 
Lexus Průhonice mnoho pracovních úspě-
chů při prodeji a bezproblémovém servisu 
těchto luxusních vozů a mnoho spokoje-
ných zákazníků.
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Výstavba nové lakovny 
ve vývojovém centru 
Škoda Auto – Česana

Dalším zajímavým projektem co do veli-
kosti, tak i provedením výstavby je realiza-
ce nové lakovny ve vývojovém centru Ško-
da Auto – Česana. Společnost Interaction 
navrhla a realizovala výstavbu zbrusu nové 
lakovny v nově postavené budově vývojo-
vého centra Škoda Auto - Česana. Výstav-
ba obsahovala nejvyšší řadu nových lako-
vacích technologií významného výrobce 
USI ITALIA. V tomto případě se jednalo se 
o dvě přípravná pracoviště, dva lakovací 
boxy s kompletní vzduchotechnikou a mí-
chací místnost. Samozřejmostí je, že tyto 
nové lakovací technologie odpovídají těm 
nejpřísnějším požadavkům na ochranu ži-
votního prostředí. 

V prostorách nové lakovny budou pro-
bíhat finální úpravy a lakování nových 
prototypů, z nichž některé bude možné 
v budoucnu spatřit na silnicích v podobě 
sériově vyráběných aut. 

Krátký rozhovor s ředitelem společnosti Interaction Martinem Písaříkem 

Jakou zajímavost byste u tohoto 
projektu vyzdvihl?

Zajímavostí je to, že se prostor lakov-
ny nachází až ve čtvrtém podlaží nově 
postavené budovy a to, že pod našimi 
technologiemi jsou přímo ve stropu za-
budované 90 cm hluboké odsávací kaná-
ly, což činí tento projekt zcela výjimečný. 
Příprava projektu trvala téměř dva roky 
a spolupracovali jsme s architekty již od 
prvních skic nové budovy.

Čím jsou technologie, které Váš tým 
v Česaně instaloval zajímavé? 

Pro takto významný projekt jsme zvolili 
tu nejvyšší řadu našich lakovacích boxů 
USI ITALIA, které umožňují klientovi on-
line analyzovat provoz lakovacích kabin 
do nejmenšího detailu. Mistrovi směny 
je umožněno sledovat u každého lakýr-
níka čas strávený v boxu a jeho náklady 
na energie.

Chtěl byste něco vzkázat do vývojové-
ho centra Škoda auto – Česana? 

Přejeme naší nejvýznamnější automobil-
ce mnoho pracovních úspěchů a těšíme 
se na výsledky jejich designové práce 
na příštích modelech. Společnost Inter-
action je hrdá na to, že mohla dodáním 
a instalací nových technologií přispět 
k realizaci nové lakovny.

M A N AG E M E N T
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Společnost Interaction by Vám ráda před-
stavila exkluzivní limitovanou edici ka-
lendáře pod příznačným názvem „České 
mistrovské kousky“. Rok co rok jsme Vám 
představovali jedinečné kalendáře „MAS-
TER PIECES“ značky SPIES HECKER, kde 
se z celého světa vybíraly ty nejlepší mi-
strovské kousky, na nichž se blýská barva 
značky SPIES HECKER. Každý rok se do 
výběru hlásilo mnoho unikátních kousků 
i z České republiky od našich zákazníků 
a naše společnost byla hrdá na to, že ob-
stáli ve výběru a vždy se od roku 2012 po-
dařil alespoň jeden kousek z české dílny 
umístit na stránky těchto kalendářů. 

V letošním roce však poprvé v historii na-
stala změna a z německé centrály Spies 
Hecker přišla zpráva o nahrazení kalendá-
ře „MASTER PIECES“, novým typem kalen-
dáře z prostředí automobilových závodů.

Jelikož se i v letošním roce přihlásilo ne-
spočet nádherných a jedinečných kousků 
z českých dílen, rozhodli jsme se v tradici 
kalendáře „MASTER PIECES“ pokračovat, 
v podobě vydání vlastního, historicky prv-
ního kalendáře společnosti INTERACTION 
2021. V tomto kalendáři si nejenže připo-
meneme všechny české mistrovské kous-
ky, který viděl celý svět, ale připravili jsme 
si pro Vás i nové unikáty, které byly letos 
v letních měsících nafoceny. 

Mezi nové kousky, které byly zařazeny 
do kalendáře, patří jedinečný VW Trans-
porter T2 z roku 1972 s kombinací VW 
Brouk Speedster z roku 1975 ve stejných 
barvách. Dalším jedinečným mistrovským 
kouskem je Plymouth Duster 360 z roku 
1972, který mimo jiné zdobí titulní stranu 
tohoto magazínu. 

Limitovaná edice kalendáře 
INTERACTION 2021 právě vychází!!! 
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Závodní kamion týmu Big Shock! 
Racing prošel zátěžovou zkouškou

Sedlčanský tým Big Shock! Racing, jehož je 
společnost Interaction partnerem musel 
kvůli koronaviru vynechat květnové sou-
středění v Africe. Proto pilot Martin Macík 
vyměnil saharské písečné duny za bláto 
offroadové trati v Milovicích. Cíl byl jasný, 
během dvoudenních testů zatížit vylep-
šený závodní kamion na nejvyšší možnou 
míru, aby se projevily všechny slabiny 
vozu a mechanici na nich mohli ještě před 
ostrými závody a Dakarem 2021 zapraco-
vat. Martin proto tentokrát svůj vůz, které-
mu říká Karel, nešetřil. Posílal ho bez lítosti 
a v nejvyšší možné rychlosti do děr a kalu-
ží bývalého tankodromu. Dobrou zprávou 
je, že kamion drsné zacházení vydržel bez 
větší újmy. Všechny nové úpravy jízdní ná-
por vydržely. Praskly jen držáky na tlumiče, 
které mechanici obratem svařili. Dalším 
potěšujícím zjištěním je, že Martin Macík si 
začíná dobře rozumět s novou automatic-
kou převodovkou, i když občas pořád ještě 
hledá spojkový pedál…

Těžko na tankodromu, lehko na Dakaru

Deštivá jízda rozbláceným milovickým 
závodištěm byla pro Martina Macíka zají-
mavým testem inovací, které mají během 
Dakaru 2021 napomoci dalšímu zrychlení 
jeho žlutočerného speciálu. Ten je po pře-

stavbě o více než 100 kg lehčí.  Automatic-
ká převodovka, úprava šasí, lepší tlumení 
a další vylepšení, o která se během posled-
ních 5 měsíců postarali týmoví mechanici 
v sedlčanských dílnách, potřebovala pro-
věřit. Provedené změny ale měly vliv také 
na ovládání závodního kamionu. Proto se 
Martin Macík musí se svým vozem znovu 
sžívat. „Po milovickém testování můžu 
říct, že automatická převodovka a souvi-
sející úpravy jsou kroky dobrým směrem. 
Pravou rukou občas pořád ještě hle-
dám řadící páku, ale navigátor Fran-
tišek mě vždycky plácne přes prsty. 
Začínám si užívat, že už nejsem zaměst-
naný řazením a můžu se víc soustře-
dit na kroucení volantem. S automa-
tem začínáme být rychlejší ve startech 
i v zatáčkách,“ popisuje Martin Macík.

Testování bylo první větší akcí týmu po vy-
nucené pauze a zúčastnil se ho kompletní 
tým Big Shock! Racing. Kromě prověře-
né posádky, kterou s Macíkem a Švandou 
tvoří ještě navigátor František Tomášek, se 
v Milovicích sešli i mechanici, partneři týmu, 
novináři nebo fanoušci z blízkého okolí. 

Přípravy na Rallye DAKAR 2021 
v plném proudu !!! 

Macík ničil Karla na tankodromu a testoval 
nejen odolnost barev SPIES HECKER 
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Tým Big Shock! Racing obdržel bezpeč-
nostní instrukce pro 43. ročník legendár-
ní Rallye Dakar 2021. Je to další pozitivní 
zpráva potvrzující, že nejnáročnější moto-
ristický závod světa v neděli 3. ledna podle 
plánu odstartuje ze saúdskoarabské Džid-
dy. Společnost Interaction je opět hrdým 
partnerem tohoto týmu. 

Podle očekávání budou soutěž doprová-
zet přísnější bezpečnostní opatření, která 
mají účastníkům dakarské karavany zaru-
čit ochranu před onemocněním Covid-19. 
Týmy budou v průběhu závodu dodržovat 
pravidla, která se pořádající organizaci 
ASO osvědčila už během nedávné Tour de 
France. Jsou postaveny na třech základ-
ních opatřeních: systému provádění PCR 
testů, pohybu v uzavřené skupině dakar-
ských účastníků, do které nebude mít pří-
stup nikdo z vnějšího okolí, a také na dodr-
žování zpřísněných hygienických pravidel 
během závodu. Výprava týmu Big Shock! 
Racing bude mít 19 členů. Osvědčená po-
sádka Macík, Tomášek, Švanda se pokusí 
ve svém kamionu Iveco, pojmenovaném 
Karel, zlepšit své 5. místo vybojované bě-
hem předchozího ročníku. Zázemí týmu 
bude v rámci závodu opět zajišťovat byd-
lík značky Liaz, zásobu náhradních dílů po-
veze nákladní MAN a nově i další zrekon-
struovaná liazka. Pořadatelé věří, že díky 
zodpovědnosti všech účastníků, si diváci 
i závodníci budou moci také v příštím roce 
užít jedinečnou dakarskou atmosféru. 

Zařizování před odletem: 
testy i náhradníci

Mezi povinné náležitosti, které musejí spl-
nit všichni účastníci závodu, patří omezení 
sociálních kontaktů 14 dní před odletem 
a také negativní PCR test provedený ma-
ximálně 48 dny před vstupem do Džiddy. 
Podmínkou účasti je také očkování proti 
sezónní chřipce. Organizátoři účastníkům 
Dakaru navíc doporučují podstoupit dal-
ší test 1 týden před odletem do Saúdské 
Arábie. Mezi další doporučení organizá-
torů závodním týmům patří zajištění ná-
hradníků v rámci doprovodného týmu, 
kteří budou schopní v případě potřeby 
zaskočit, pokud by se u někoho objevil 
pozitivní test.

Rodinné Vánoce

„Konec roku letos budeme všichni trávit 
jen s nejbližší rodinou. Od 15. prosince 
už bychom měli omezit kontakty s další-
mi lidmi. Snad to psychicky zvládneme. 
Ale alespoň si užijeme děti, ženy a Vánoce,“
říká Martin Macík a dodává, že každý rok 
se snažil naordinovat si před Dakarem klid 
a málokdy se mu to podařilo. Další změ-
nou oproti předchozím letům je přesun 
na Dakar. Vzhledem k omezeným letům 
a bezpečnostním opatřením je aktuálně 
ve hře více variant, jak se do Džiddy do-
stat. Tým Big Shock! Racing má jako zá-
ložní řešení už delší čas zarezervované le-
tenky do Džiddy. Preferuje ale samostatný 
let, který by do Saúdské Arábie najednou 
dopravil všechny české týmy. V tuto chvíli 
probíhají společná jednání o konkrétních 
možnostech a podmínkách.   

Podle aktuálního harmonogramu závod-
níci do první etapy Rallye Dakar odstartují 
3. ledna ze saúdskoarabské Džiddy. Den 
volna na týmy čeká 9. ledna ve městě Ha-
´il. A do cíle náročného závodu dakarská 
karavana dorazí 15. ledna.

Společnost Interaction přeje celému týmu 
Big Shock! Racing hodně štěstí a úspěchů 
v závodu. 

Macík obdržel bezpečnostní pokyny 
pro Dakar 2021. 
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Novinky SATA
Rádi bychom Vás informovali 
o aktuálních nových produktech 
a případných změnách zn. SATA. 
Více informací získáte u obchodních 
zástupců společnosti Interaction.

SATAjet5000 B RP / HVLP Standard 
– Rozšíření o varianty s RPS pro další 
velikosti trysek

Nový speciální filtr a držák předfiltru 
u SATA air star F

SATAjet100 B F RP/HVLP 
– Rozšíření o RPS varianty 
(všechny velikosti trysek)

▪ Rozšíření produktu

▪ Celosvětově

▪ K dostání od 01. 11. 2020

▪ Změna produktu

▪ Celosvětově

▪ Změna je s okamžitou platností

Pozor: 
Nový držák předfiltrů se dá použít na starý speciální filtr, 
starý držák filtrů ovšem se nedá použít na nový speciální filtr!

▪ Rozšíření o RPS varianty 
(všechny velikosti trysek)

▪ Celosvětově

▪ K dostání od 01. 01. 2021

Starý

NOVÝ!

Se SATA logem

Bez loga SATA

Držák předfiltru Speciální filtr
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Novinky 
3M neustále vyvíjí a vylepšuje své produkty a jejich výkonnost, na základě potřeb zákazníků 
z oblasti autoopravárenství. Rádi bychom Vám představili produktové novinky společnosti 3M 
v oboru autoopravárenství, které jsou k dispozici u obchodních zástupců společnosti Interaction.

3M™ Grippy brusné archy & hoblík

Brusný arch 3M™ Grippy je určen k ručnímu broušení při přípravě 
a dokončování nátěrů a barev.

✔ Vynikající brusný výkon při broušení za mokra i za sucha

✔ Protikluzná vrstva umožňuje snadné použití

✔ Vynikající výkon pro efektivní řešení ručního broušení

Ruční vytlačovací pistole pro novinku Metal Filler

Je ideální pro 3M Metal Filler

3M™ FC Epoxy Metal Filler, 180 ml

3M™ Směšovací tryska pro 3M™ FC EpoxyMetal Filler

3M™ Perfect-It™ 1-Step Finish Sada na leštění

3M Systém péče o ruce 

– existující portfolio rozšířené o další užitečné produkty

Novinka
3M™ Perfect It™ 1 
kroková lešticí pasta, 1 kg

Výrobek Obsah

Ochranný krém v tubě 3M 250 ml

Ochranný a ošetřující krém 3M 1,4 litrů

Ochrana rukou

Výrobek Obsah

Tekuté mýdlo 3M 1,4 litrů

Odmašťovací čisticí prostředek na ruce 3 M 1,4 litrů

Čisticí prostředek na ruce 3M odstraňující lak, tmel a lepidlo 250 ml

Čisticí prostředek na ruce 3M odstraňující lak, tmel a lepidlo 1,4 litrů

Čištění rukou

Výrobek Poznámka

Jednoduchý dávkovač 1,4 l Pouze pro výrobky o obsahu 1,4 l !

Dávkovače
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Rádi bychom Vám představili produktové novinky značky Car Systém, 
jímž jsme výhradním distributorem. Více informací či případné dotazy 
Vám rádi předají naši obchodní zástupci. Neváhejte je kontaktovat!

Novinky

CS Finish Foam Black AH
Leštící pěnová podložka • Tvrdost: měkká 
Je vhodná pro zpracování jemných 
a anti-hologramových leštidel a vosků.
Finish Foam Black AH lze použít v kombinaci 
se všemi běžnými jemnými 
a anti-hologramovými leštidly a vosky.

CS Finish Foam White AH 
Leštící pěnová podložka • Tvrdost: jemná
Tato podložka je vhodná pro zpracování jemných a anti-hologramových 
leštidel a vosků. CARSYSTEM doporučuje používat Finish Foam White AH 
s povrchovou úpravou CS Polish C-30.

 CS Polish Foam Yellow 
Leštící pěnová podložka • Tvrdost: střední
Je vhodná pro zpracování brusných leštidel. 
CARSYSTEM doporučuje použít Polish Foam 
Yellow s CS Polish C-07 Cut.

CS Polish Foam Green 
Leštící pěnová podložka • Tvrdost: tvrdá 
Vhodné pro zpracování brusných leštidel. CARSYSTEM 
doporučuje použít Polish Foam Green s CS Polish C-05 Cut.

CS Polish Foam White SC
Leštící pěnová podložka • Tvrdost: velmi tvrdá 
Vhodné pro zpracování brusných leštidel. Polish Foam White SC 
lze použít v kombinaci se všemi běžnými brusnými leštidly.

CS Polish C-07 Cut
Vysoce výkonný lešticí prostředek • Na vodní bázi • Bez silikonů 
Velmi rychlé odstranění defektů na čerstvé a zcela vytvrzené vrchní vrstvě. Speciálně 
vyvinuto pro nové a použité povrchy. CARSYSTEM doporučuje používat Polish C-07 Cut v 
kombinaci s CS Polish Foam Yellow.

• Velmi vysoký brusný výkon 
• Hluboký lesk 

lze použít v kombinaci se všemi běžnými brusnými leštidly.
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Rozšíření portfolia sprejů značky 
SPIES HECKER 

Rozšiřujeme sortiment sprejů o tři nové 
produkty. S potěšením oznamujeme zave-
dení produktu Permasolid HS Express plnič 
5250/250 ml šedý krátký ve spreji - vybave-
no známou technologií SprayMax 2K.

Sprej je připraven k použití a je již vybaven 
stejným zvýšeným výkonem jako materiál 
v 3,5 litrovém balení Permasolid HS Expre-
ss plnič. Po 30 minutách schnutí při okolní 
teplotě 20 ° C lze brousit.

V kombinaci s produktem Priomat Pretre-
atment utěrky 4000 na malé probroušené 
místa na holý kov, nový Permasolid HS 
Express plnič 5250 šedý krátký dokonale 
zapadá pro snadnou a rychlou opravu.

Kromě toho představujeme dva nové čis-
ticí produkty. Pro snadné čištění uvnitř 
a z venku stříkacích pistolí představujeme 
univerzální čisticí prostředek Permaloid 
Gun Cleaner 7025. Díky vysokému výko-
nu čištění je vhodný na rozpouštědlové 
a vodou ředitelné produkty, stejně jako 
na ne zcela vytvrzené 2K materiály. Tento 
produkt je v provedení 400 ml aerosolo-
vém spreji s krátkou a dlouhou hadicí pro 
efektivní a pohodlné používání.

Pro přípravné práce představujeme náš 
známý vysoce kvalitní Permaloid Silikon 
Remover 7010 ve 400 ml aerosolové spreji.

Objednávat můžete u obchodních 
zástupců společnosti Interaction!! 

T E C H N O LO G I E

Novinky

zapadá pro snadnou a rychlou opravu.

Rádi bychom Vám představili dezinfekční prostředky značky Lysol, 
které nově zařazujeme do našeho sortimentu. Pro více informací 
a případné objednání kontaktujte obchodního zástupce společ-
nosti Interaction.

Dezinfekční přípravky Lysol zabíjí 99,9 % bakterií a virů, včetně viru 
způsobující onemocnění covid-19. Napomáhají tak při prevenci 
šíření chorob, zároveň bojují se zápachy a osvěžují vzduch tak, 
že váš domov a interiér vozu bude vonět svěžestí. Sprej má snad-
né a pohodlné použití, není potřeba stírat nebo oplachovat. 
Je možné ho využít na více než 100 povrchů od toalet, kuchyň-
ských ploch, dětského kočárku a mobilního telefonu až po polštá-
ře, čalounění nebo vložky do bot.

* Povrchy mohou mít různou kvalitu. Před použitím vždy vyzkoušejte vhodnost 
na malé nenápadné ploše. 

Nepoužívejte na kůži, leštěné dřevo, natírané povrchy nebo akrylové plasty.
Lysol dezinf. Sprej  vůně květů 400 ml

Lysol dezinf. Sprej  svěžest vodopádu

Lysol dezinf. Sprej  svěží vůně 400 ml

INTERACTION s. r. o.
interaction@interaction.cz

www.interaction.cz
Více informací získáte u obchodních zástupců společnosti Interaction

400 ml

DESINFEKCE DO INTERIÉRU VOZU 
NEZANECHÁVÁ SKVRNY!!!

Nově v sortimentu společnosti INTERACTION!! 

DEZINFEKCE VHODNÁ 
DO INTERIÉRU VOZŮ 
značky Lysol nově v sortimentu 
společnosti Interaction!!!



Spies Hecker – vždy nablízku
INTERACTION s.r.o., sídlem Komerční 467, 251 01 Nupaky
Tel.: +420 251 817 493, Fax: +420 323 602 122
interaction@interaction.cz, www.interaction.cz

www.interaction.cz

Vše pro 
KAROSÁRNU
a LAKOVNU


