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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 soustře-
dění v Africe. Proto pilot Martin Macík vymě-
nil saharské písečné duny za bláto o� roa-
dové trati v Milovicích. Cíl byl jasný, během 
dvoudenních testů zatížit vylepšený závodní 
kamion na nejvyšší možnou míru, aby se pro-
jevily všechny slabiny vozu a mechanici na 
nich mohli ještě před ostrými závody a Daka-
rem 2021 zapracovat. Martin proto tentokrát 
svůj vůz, kterému říká Karel, nešetřil. Posílal 
ho bez lítosti a v nejvyšší možné rychlosti do 
děr a kaluží bývalého tankodromu. Dob-
rou zprávou je, že kamion drsné zacházení 
vydržel bez větší újmy. Všechny nové úpravy 
jízdní nápor vydržely. Praskly jen držáky na 
tlumiče, které mechanici obratem svařili. Dal-
ším 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 závo-
dištěm byla pro Martina Macíka zajímavým 
testem inovací, které mají během Dakaru 
2021 napomoci dalšímu zrychlení jeho žluto-
černého speciálu. Ten je po přestavbě o více 
než 100 kg lehčí.  Automatická převodovka, 
úprava šasí, lepší tlumení a další vylepše-
ní, o která se během posledních 5 měsíců 
postarali týmoví mechanici v sedlčanských 
dílnách, potřebovala prověřit. Provedené 
změny ale měly vliv také na ovládání závod-
ního kamionu. Proto se Martin Macík musí 
se svým vozem znovu sžívat. „Po milovic-
kém testování můžu říct, že automatická 
převodovka a související úpravy jsou kroky 
dobrým směrem. Pravou rukou občas pořád 
ještě hledám řadící páku, ale navigátor Fran-
tišek mě vždycky plácne přes prsty. Začínám 
si užívat, že už nejsem zaměstnaný řazením 
a můžu se víc soustředit na kroucení volantem. 
S automatem začínáme být rychlejší ve star-
tech i v zatáčkách,“popisuje Martin Macík.

Testování bylo první větší akcí týmu po vynu-
cené pauze a zúčastnil se ho kompletní tým 
Big Shock! Racing. Kromě prověřené posád-
ky, kterou s Macíkem a Švandou tvoří ještě 
navigátor František Tomášek, se v Milovicích 
sešli i mechanici, partneři týmu, novináři 
nebo fanoušci z blízkého okolí. Bivak byl také 
plný dětí. Všichni byli zvědaví, jak Martin 
s Karlem pojedou.

Bezprostředně po návratu týmu do zázemí 
v Sedlčanech se rozjedou další práce. Ty bu-
dou na týmovém speciálu probíhat až do 
4. září, kdy se posádka postaví na start 
závodu Baja Poland a poprvé nové technické 
úpravy vozu prověří i v ostrém tempu.

Vše pro karosárnu a lakovnu

MACÍK NIČIL KARLA 
NA TANKODROMU 
A TESTOVAL 
NEJEN ODOLNOST 
BAREV SPIES HECKER
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REKVALIFIKAČNÍ KURZ AUTOLAKÝRNÍK
OD INTERACTION MÁ ZELENOU NA DALŠÍ TŘI ROKY
Rekvali� kační kurz Autolakýrník

V červenci tohoto roku proběhl v prosto-
rách školicího střediska společnosti Interac-
tion další z řady Rekvali� kačních kurzů pro 
Autolakýrníky. Kurz, který je akreditovaný 
Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy, byl úspěšně ukončen závěrečnou 
zkouškou dílčí kvali� kace Autolakýrník 
- přípravář a Autolakýrník - � nální povr-
chová úprava. Letošní rok provází nebýva-
le velký zájem účastníků o tento kurz, což 
potvrzuje maximální naplnění jeho kapaci-
ty. Všem úspěšným absolventům přejeme 
úspěšný vstup do nově zvoleného oboru 
a těšíme se na další 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 ak-
reditace rekvali� kačního kurzu Autolakýr-
ník - přípravář a Autolakýrník - � nální povr-
chová 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.

Objevte produkty 3M, které jsou 
hybnou silou budoucích inovací 
v automobilovém průmyslu.

Ať už bude vůz velký či malý, společnost 
3M má řešení pro váš další projekt, 
v nabídce naleznete nejen lepidla, pásky, 
tmely, čističe, vosky nebo leštěnky. 

Chraňte své smysly pomocí produktů 
pro bezpečnost na pracovišti, které 
ochrání váš sluch, zrak i dýchací orgány 
dle vašich potřeb. 

Více informací a kompletní nabídka 
produktů 3M u obchodních zástupců 
společnosti Interaction.

PROFESIONÁLNÍ 
ŘEŠENÍ OD 3M 
k dostání u obchodních 
zástupců INTERACTION

Hydraulické zvedáky od AMI 
nyní k zakoupení u Interaction!

INTERACTION PŘINÁŠÍ DALŠÍ NOVINKU ZE SVĚTA KAROSÁŘSKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ…

Společnost Interaction se neustále snaží rozvíjet a zdo-
konalovat především v nabídce produktů pro svého zá-
kazníka. V oblasti karosářského příslušenství tak od čer-
vence do svého portfolia zařazuje nabídku od českého 
výrobce zvedáků AMI. Jedná se o hydraulické 
zvedáky špičkové kvality s 10letou zárukou, kde oproti 
levným čínským zvedákům dostává zákazník viditelný 
rozdíl. Protože AMI zvedáky vyrábí a nepřekupuje, je mož-
né každý zvedák upravit a přizpůsobit potřebám zákazníka, 
jejich výroba je velmi fl exibilní. Zakládají si na špičkovém 
záručním i pozáručním servisu.

AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s. je ryze českou 
fi rmou s dlouholetou tradicí strojírenské výroby. Své bo-
haté zkušenosti v současné době využívá zejména v rámci 
hlavního výrobního programu, kterým je produkce auto-
mobilových hydraulických zvedáků. Firma vyrábí hydrau-
lické zvedáky různých typů a variant doplněných bohatou 

nabídkou příslušenství, které jsou maximálně přizpůso-
bené všestranným potřebám autoservisů a dílen. Přibliž-
ně 73% zvedáků AUTO MOTIVE INDUSTRIAL
úspěšně exportuje nejen na evropské trhy, ale i do zámoří. 

V nabídce naleznete i zvedáky pro průmysl – kolejová vo-
zidla s velkou nosností až 7500 kg na kolo.

Pro více informací kontaktujte obchodní zástupce 
společnosti Interaction. 

NOVĚ K ZAKOUPENÍ U INTERACTION !!! 

Společnost INTERACTION Vám představuje nového dodavatele v oblasti 
technologií pro mycí centra, autosalony, čerpací stanice, samoobslužné 
mycí boxy ITALMEC. 
Osvědčená kvalita z Itálie pro náročné české 
zákazníky

Italmec je více jak 25 let předním prodejcem 
a servisním partnerem v oblasti technologií 
pro mycí centra, autosalony, čerpací stanice, 
samoobslužné mycí boxy. Nabízí zařízení 
a chemické produkty nejen pro mytí 
a údržbu osobních automobilů, ale také 
nákladních vozů, autobusů, kolejových vo-

zidel, motocyklů, obytných přívěsů a lodí. 
Díky akvizici značky iWash je zde široký sor-
timent a služby. Zkušenosti, servisní zázemí 
a osobní přístup jsou zárukou, že budou 
splněny očekávání i těch nejnáročnějších zá-
kazníků. Produkty a jejich kvalita jsou důle-
žité, ale my nabízíme také jedinečný osobní 
přístup ke každému projektu, poskytujeme 
kompletní služby včetně projektové přípra-
vy a vyřízení patřičných povolení.

TECHNOLOGIE A PRODUKTY OD
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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  26. 10. 2020.
Úspěšným a vylosovaným výhercem luštění z předešlého čísla je Bohdan H. z Frýdku Místku, kterému tímto gratulujeme.

Vylosovaný luštitel od nás obdrží Luxusní sadu 
s perem a power bankou od Interaction

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


