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Joachim Hinz, Brand Manager pro Spies Hec-
ker v Evropě, na Středním východě a v Africe, 
říká, “ Fanoušci z celého světa doufají, že 
uvidí model pro rok 2020, který byl odhalen 
v únoru v Londýně, na trati v závodu ale 
v mezičase jsme se chtěli podělit se svými 
přáteli a „rodinou“ Spies Hecker zda-li na 
vozidle nechybí nějaký „barevný“ detail.

„Nová barva“
Na první pohled je hlavním rozdílem 
v porovnání s rokem 2020 přidání vínové 
„burgundy“, konkrétně na předních a zad-
ních křídlech, kryt motoru a zejména obruč 
vzduchového sání. Tato inovace přidání nové 
barvy je díky novému hlavnímu partnerovi 
týmu Mercedes-AMG Petronas Formula One, 
INEOS, protože barva s označením „burgun-
dy“ je odstín jeho sportovní divize, která 
zahrnuje své týmy v Tour de France a týmy 
amerického poháru. Barva byla digitálně sla-
děna z jednoho z kol týmu INEOS, který byl 
dodán do lakovny v Brackley ve Velké Británii 
pomocí spektrofotometru ColorDialog Pho-
enix. Andrew vysvětluje, že vínová „burgury“ 
není tak přímočará, jak by mohla vypadat. 
K dispozici je také pětibarevný přechod 
z vínové do černé a v některých oblastech na 
závodním autě je více jak jeden komponent, 
takže musíme zajistit, aby byl dokonalý. 
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Mistrovství, které mělo původně odstar-
tovat v březnu, začne 5. července Velkou 
cenou Rakouska. Týden nato se na okru-
hu ve Spielbergu pojede znovu, pak se 
formule přesune do Maďarska. Následovat 
budou dva závody v Silverstonu a Velké 
ceny Španělska, Belgie a Itálie, kde by se 
mělo jet 6. září. Podle prohlášení na webu 
formule 1 se zatím všechny závody poje-
dou bez diváků a za přísných hygienických 
opatření. Konečný program seriálu by měl 
být zveřejněn v nejbližších týdnech. Usku-
tečnit se má 15 až 19 závodů a mistrovství 
by mělo skončit v prosinci.

Mercedes-AMG Petronas F1 
v nových barvách 
od SPIES HECKER 
Mercedes-AMG Petronas Formula One tým 
je vládnoucím šampionem konstruktérů FIA 
Formula OneTM , který na konci sezóny 2019 
získal již šestý titul v řadě. Tyto závodní vozy 
jsou proslulé tím, že vypadají elegantně ka-
ždou sezónu ve svých ikonických stříbrných 
barvách a Andrew Moody, vedoucí lakování 
a gra� ky týmu Mercedes-AMG Petronas 
Formula One Team, se spoléhal na podporu 
a individuální nabídku na míru produktů od 
Spies Hecker.

Vše pro karosárnu a lakovnu

LÉTO ZAČÍNÁ A S NÍM I ODLOŽENÁ SEZÓNA 

FORMULE 1 2020!!!

Černější černá
Model pro rok 2020 nejen, že má na sobě 
více černé, ale také černé nazvané jako EQ 
Black. Ta je hlubší, tmavší a intenzivnější, díky 
tomu Mercedes-AMG F1 W11 EQ Power + 
vypadá ještě hrozivěji.

Speciální hvězda
Věrní fanoušci si možná všimli, že hvězdy, 
které zdobí kryt motoru a podvozek, při-
cházejí v pěti různých velikostech a ve dvou 
různých stříbrých - kromě dvou speciálních 
červených hvězd na každé straně - které jsou 
na počest Niki Laudy, který bohužel zemřel 
v květnu 2019. Andrew říká: „Všechny hvězdy 
jsou lakované, nikoli polep, jak věří mnoho 
lidí.“ V lakovně se používá řada produktů 
Spies Hecker, včetně Priomat® Wash Primer 
4075, poté Permasolid® HS Vario Primer 
Surfacer 5340, vysoce pevný základ, nebo 
Permasolid® HS Performance Surfacer 5320, 
rychleschnoucí 2K HS. Barevné gradienty 
týmu jsou nalakovány Permahyd Hi-TEC 480 
Basecoat a povrchové úpravy dokončeny 
s Permasolid® HS Optimum Plus Clear 8650 
nebo Permasolid HS Race Clear 8700.

Nový ročník mistrovství světa formule 1, 
který byl odložen kvůli pandemii koro-
naviru, startuje v červenci v Rakousku. 
Informovalo o tom vedení šampionátu 
a současně zveřejnilo kalendář úvodních 
osmi závodů sezony.
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S ohledem na dlouhodobou podporu vzdě-
lávání, byla společnost Interaction s.r.o. 
vybrána, aby se podílela na účasti v tomto 
ojedinělém projektu. Zástupci společnosti 
Interaction s.r.o. pan Michal Kirchner a pan 
Petr Silaev se od 1. 6. 2020 aktivně podílejí na 
tvorbě kvali� kačního standardu, hodnotícího 
standardu a zadání mistrovských zkoušek, 
pro obor Autolakýrník. Paralelně s tvorbou 
mistrovské zkoušky pro obor Autolakýrník 
vznikají i další mistrovské zkoušky, mimo jiné 
pro obory Karosář a Mechanik opravář moto-
rových vozidel. Spolu se zástupci Interaction 
s.r.o. se na přípravě a tvorbě podílejí také zá-
stupci Střední školy automobilní a informati-
ky, Praha 10 a zástupci Národního ústavu pro 
vzdělávání. Mistrovská zkouška bude ukotve-
na v zákoně. Přípravu, organizaci a provádění 
mistrovské zkoušky budou zajišťovat Hospo-
dářská komora České republiky a Agrární ko-
mora České republiky.

EVROPSKÁ KOMPATIBILITA 
A UZNATELNOST

Mistrovská kvali� kace musí být kompatibilní 
v rámci EU s přihlédnutím k národním spe-
ci� kám a tradicím a zvýší tak držitelům mis-
trovské zkoušky šanci uplatnit se v zahraničí 
(standard složené mistrovské zkoušky bude 
přílohou k Europassu, bude de� nováno pro-
pojení mistrovských kvali� kací na Evropský 
rámec kvali� kací (EQF)).

PRESTIŽ ŘEMESEL

Zvýšit celkovou "laťku" kvality řemeslné 
práce, tím výšit prestiž řemesel ve spole-
čenském vnímání a tím i zájem mládeže 
(a rodičů) o vzdělávání v řemeslných oborech.

VSTUP NA ZAHRANIČNÍ TRHY

Čeští řemeslníci dnes nemohou svobodně 
zřizovat svoje živnosti v západních zemích 
EU, kde je prakticky ve všech státech mistrov-
ská zkouška podmínkou. Zkouška tak nově 
umožní českým mistrům vstoupit na zahra-
niční trhy. 

MISTROVSKÁ 
ZKOUŠKA (MIZK)

V České republice se aktuálně vytváří systém mistrovské zkoušky a mistrov-
ských kvali� kací. Mistrovská zkouška bude v ČR nejen oceněním řemeslníka 
za práci nejvyšší kvality, ale obnoví i funkci a prestiž Mistrů řemesel. 
Zavedením mistrovské zkoušky se naváže na přerušenou tradici, která po sta-
letí úspěšně fungovala. Po 70 letech tak budou mít Češi, Moravané a Slezané 
znovu své mistry v oboru.

Jaké jsou hlavní cíle a očekávané 
přínosy mistrovské zkoušky?
MOŽNOST PROFESNÍHO ROZVOJE 
ŘEMESLNÍKŮ VE SVÉM OBORU

Zatímco maturant se může ve svém obo-
ru rozvíjet na VOŠ, bakalář v magisterském 
studiu, magistr v doktorandském studiu, 
řemeslník dosud takovou možnost nemá 
(nástavbové studium už nerozvíjí řemeslné 
dovednosti). Mistrovská zkouška mu nabízí 
nový cíl, završení jeho profesního vzdělávání, 
zařazení do kvali� kační úrovně EQF 5.

OCHRANA SPOTŘEBITELE

Umožnit zákazníkovi vybrat si odborníka, 
který mu bude schopen garantovat nejvyšší 
kvalitu práce, realizovat nejnáročnější práce 
a poskytnout mu služby "na klíč".

ZPRŮHLEDNĚNÍ TRHU - KONKURENČNÍ 
VÝHODA KVALITNÍ SLUŽBY 

Účinnou propagací zvyšovat povědomí zá-
kazníků (včetně vyhlašovatelů výběrových 
řízení a veřejných zakázek) o kvalitě služeb 
mistrů.

Společnost Interaction Vám představuje 
jedinečnou novinku od CARSYSTEM!!!

Excentrická podložka Multi M je univerzální víceděrová 
zadní podložka pro broušení za sucha. Díky své variabili-
tě, je vhodná pro všechny komerčně dostupné excentric-
ké stroje. 

Popis: 

• Tvrdost: střední 
• Včetně M8 a 516 “ šrouby + speciální adaptér Festool
• Objednací číslo:  96156570

CARSYSTEM excentrická podložka Multi M

ZNAČKOVÉ A PRODUKTOVÉ PIRÁTSTVÍ
KDE MŮŽETE KOUPIT TY SPRÁVNÉ 
PRODUKTY OD SATY?
INTERACTION JE JASNÁ VOLBA!!  

Zdánlivě výhodné nabídky často draze 
zaplatíte. Spolu s cenou za falšované lakovací 
pistole totiž klesá i jejich životnost, výkon 
a především kvalita výsledků lakování. 
Společnosti SATA jde v boji proti produkto-
vému a značkovému pirátství především 
o ochranu zákazníků a zajištění důvěry 
zákazníků vůči značce "SATA".

Monitorováním trhu a podniknutím právních 
kroků proti distributorům takových výrobků 
podnikne SATA vše na ochranu uživatelů 
před padělky.

(Výrobky plagiátorů byly zčásti anonymizo-
vány pomocí modrých lepicích pásek kvůli 
ochraně SATA před právními spory)

JAK SE MOHU JAKO ZÁKAZNÍK 
CHRÁNIT? 

• Kupujte výlučně ve specializovaných 
prodejnách. Ve společnosti Interac-
tion je tým obchodních zástupců 
a technických poradců, kteří Vám rádi 
poradí a doporučí tu nejlepší kvalitu. 
Neváhejte se na ně obrátit. 

• Dbejte na správné typové označení

• Všimněte si, zda není poškozen obal 
a nálepka pravosti, tzn. autentifikační 
nálepka SATA (SAL) s hologramem. 
Setřete jeden z obou skrytých SAL 
kódů  a zadejte ho na naší SATA 
autenti� kaci výrobku. Tak si můžete 
ověřit pravost pistole.

Pozor na padělky!!! Zde je několik příkladů originálních produktů a plagiátů: 

(Výrobky plagiátorů byly zčásti anonymizo-
vány pomocí modrých lepicích pásek kvůli 
ochraně SATA před právními spory)

PADĚLEK

PADĚLEK

PADĚLEK

PADĚLEK

PADĚLEK
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Luštění s Ferdou
Vyluštěnou tajenku posílejte na e-mail michaela.kirchnerova@interaction.cz (předmět Tajenka).
Termín pro odeslání tajenky je do  28. 8. 2020.
Úspěšným a vylosovaným výhercem luštění z předešlého čísla je Stanislav K. z Brna, kterému tímto gratulujeme.

Vylosovaný luštitel od nás obdrží sportovní láhev na vodu 
a sadu reflexních pásek Spies Hecker. 

INTERACTION s.r.o. 
Tel.: +420 251 817 493, +420 602 398 444
E-mail: ferdinand@interaction.cz, interaction@interaction.cz

michaela.kirchnerova@interaction.cz (předmět Tajenka).

Úspěšným a vylosovaným výhercem luštění z předešlého čísla je Stanislav K. z Brna, kterému tímto gratulujeme.

michaela.kirchnerova@interaction.cz (předmět Tajenka).

Úspěšným a vylosovaným výhercem luštění z předešlého čísla je Stanislav K. z Brna, kterému tímto gratulujeme.


