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BARVY SPIES HECKER OPĚT NA SCÉNĚ 
RALLYE DAKAR 2021
Společnost Interaction je stále hrdým partnerem Big Shock! Racing týmu v čele s pilotem Martinem Macíkem  
a jeho Karlem, díky němuž se mohly barvy Spies Hecker blýskat opět na přední příčce hned od první etapy závodu.  
Chtěli bychom touto cestou popřát i Vám a všem ostatním také tak úspěšný start v tomto roce 2021.

V sobotu 2. ledna odstartoval již 43. ročník 
Rallye Dakar a tím začíná další velké dobro-
družství, na které nedočkavě čekají miliony 
fanoušků po celém světě. Pilot kamionu 
Martin Macík zahájil svůj 9. Dakar. V kabině 
ho podpoří ostřílený navigátor František To-
mášek a zkušený mechanik David Švanda, 
který se podílel také na stavbě závodního 
kamionu pojmenovaného Karel.

Odletu na Dakar předcházelo povinné testo-
vání celého týmu, které muselo proběhnout 
před vstupem do Džiddy. Zprávy z laborato-
ří nakonec přinesly jeden „pozitivní“ verdikt. 
„Jednoho z mechaniků a řidiče doprovodné-
ho vozidla musel nahradit Dan Stiblík,“ řekl 
Martin Macík. Zbytek výpravy mohl v neděli 
večer zamířit na ruzyňské letiště. Po příletu 
do Džiddy museli všichni účastníci nastoupit 
do předepsané 48hodinové karantény  
a podstoupení dalších PCR testů. S negativ-
ním potvrzením už Big Shock! Racing mohl 
nastoupit do akce. Ve stejný den odpoledne 
už Rallye Dakar odstartuje do 11kilomerové-
ho prologu, který určuje pořadí v závodním 
poli. Následující den, 3. ledna, se závodníci 
vydali do 12 etap nejnáročnějšího motoris-
tického závodu na světě, kde je čekaly píseč-
né duny, terény plné ostrých skal, minimum 
spánku, zato adrenalin vypumpovaný do 
nejvyšších otáček. Tým Big Shock! Racing je 
opět v TOP 5 a s napětím držíme palce  
a přejeme hodně štěstí.

Úvodní rozehřívací část si vychutnali, i když 
měřila pouhých 11 kilometrů. Prolog součas-
ně určil pořadí pro 1. etapu Dakaru. Týmový 
speciál Karel tak v neděli na trať čítající 277 
závodních kilometrů odstartoval z výhodné 
3. pozice.

Macík na Dakaru drží krok se špičkou.  
Je v TOP 5
I v první ostré etapě letošního Dakaru, 
vedoucí z Džiddy do Biši, speciál týmu Big 
Shock! Racing udržel tempo a po napínavém 
boji na špičce kategorie kamionů dojel do 
cíle na výborném 5. místě. Výměnu vyžadují 
pouze rozedrané pneumatiky. V 2. náročné 
etapě Dakaru vybojoval tým výborné  
5. místo a celkově si drží 4. pozici.

Žádný pozvolný rozjezd. Dakar 2021 začal 
pěkně zostra. Po prvním dni plném navigač-
ních chytáků poslali v pondělí pořadatelé 
závodníky do druhé etapy, aby zdolali úcty-
hodnou porci 457 ostrých kilometrů  
a v plánu byly také duny „level 3“, tedy nej-
náročnější obtížnost.

Macík skákal v kamionu. Už je čtvrtý
I v 3. etapě Dakaru se posádce sedlčanského 
týmu Big Shock! Racing dařilo. V cíli přistála 
na výborném 4. místě a také v celkovém 
pořadí drží 4. pozici. Pilot Martin Macík, navi-
gátor František Tomášek a mechanik David 
Švanda v závodním voze Iveco s číslem 503 
opět bodovali. Ačkoliv ve svém kamionu 
několikrát letěli vzduchem, dvě duny museli 
vyjet až napodruhé a jednou se málem 

převrátili, nakonec dokázali zdolat záludnou 
trať ve skvělém čase a bez větších zaváhání. 
Spolehlivě zatím funguje i jejich kamion 
Karel, který se od začátku závodu statečně 
předhání s nejrychlejšími továrními speciály.

Úvod, jaký jsme zatím nezažili
V bivaku týmu Big Shock Racing i nadále 
vládne pohoda a dobrá nálada. „Jsme už 
vyzrálý tým, takže tu nedochází ke streso-
vým situacím. Když se podívám na výsledky, 
nepamatuji, že by naše auto jelo od začátku 
zamíchané mezi absolutní světovou špičkou. 
A jsou to další cenné zkušenosti. Je zajímavé 
vidět, jak spolu vedoucí závodníci spolu-
pracují a co se vpředu odehrává,“ popisuje 
manažer týmu Martin Pabiška. Přesto 
všichni členové týmu zůstávají nohama na 
zemi. I díky dosavadním zkušenostem dobře 
vědí, že Dakar teprve začíná a vše se může 
zásadně změnit na pár kilometrech, během 
jediné etapy.

O konečném výsledku letošní série Rallye 
Dakar 2021 budeme informovat v dalším 
čísle Ferdinanda. Interaction přeje celému 
týmu Big Shock Racing hodně štěstí  
a úspěchů.
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PŘEDSTAVUJEME NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY  
SPOLEČNOSTI INTERACTION 

Neustále se snažíme zdokonalovat 
služby pro naše zákazníky. Na sklonku 
minulého roku došlo také na inovaci 
našich internetových stránek. Po ně-
kolikaměsíční práci Vám dnes můžeme 
představit zcela nový a moderní design 
stránek. Naši specialisté pro Vás  
připravili nové aktuální informace  
v daných oblastech a přímo jich jsme se 
ptali, v čem jsou tyto stánky nové a čím 
budou pro jejich návštěvníky zajímavé. 
Odpovídali Robert Harvalík specialista 
produktu a marketingu, který celý tento 
projekt a kompletní změnu designu vedl 
a Michal Kirchner brand manager spo-
lečnosti Interaction, který ve spolupráci 
s dalšími odborníky zajišťoval odborný 
obsah jednotlivých oblastí, které společ-
nost Interaction zajišťuje. 

Jaký byl impuls pro změnu stávajících 
stránek? 
Z hlediska designu bylo potřeba jít  
s dobou a vytvořit zcela nový a moderní 
vzhled stránek. Jelikož se naše společ-
nost neustále rozvíjí a roste, vznikla  
i nová oddělení a specializace v daných 
oblastech. Z hlediska uživatelského 
komfortu byla prioritou optimalizace 
stránek, umožňující prohlížení stránek 
na mobilních zařízení.

Co předcházelo samotnému vzniku 
těchto nových stránek? 
V první fázi bylo potřeba se sejít se 
všemi kolegy ze všech oddělení včetně 
obchodních manažerů a na základě dis-
kuze vznikaly podněty a náměty, jakým 
směrem by měly nové stránky jít a co je 
potřeba našemu zákazníkovi sdělit.

Na jaké novinky se můžeme těšit? 
Obnovou prošla všechna odvětví,  
která společnost Interaction nabízí. 
Nové webové stránky nyní porývají 
kompletní portfolio produktů a služeb 
od lakování osobních a nákladních 
automobilů, přes průmyslové lakování, 
vybavení karosáren až po produkty, 
které jsou určeny do ručních a automa-
tických mycích center.

Mimo širokou škálu produktů, které 
Interaction nabízí, naleznete na strán-
kách také informace o službách, které 
společnost Interaction zajišťuje. Nově je 
například podrobně rozčleněna nabídka 
vzdělávání, kde naleznete další podka-
tegorie na školení, rekvalifikační kurzy, 
zkoušku profesní kvalifikace, E-learning 
a dále i tréninková videa. 

Pro více informací se neváhejte podívat na naše stránky www.interaction.cz . 

VzděláníKarosárny Produkty Služby

Novinky
Rádi bychom Vás informovali o aktuálních nových 
produktech a případných změnách zn. SATA. Více informací 
získáte u obchodních zástupců společnosti Interaction.

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

 ▪ Rozšíření o RPS varianty  
(všechny velikosti trysek)

 ▪ Celosvětově
 ▪ K dostání od 01. 01. 2021

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

 ▪ Rozšíření produktu
 ▪ Celosvětově
 ▪ K dostání od 01. 11. 2020

Nový speciální filtr a držák předfiltru  
u SATA air star F
 ▪ 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!

Starý

NOVÝ!

Se SATA logem

Bez loga SATA

Držák předfiltru Speciální filtr

Rádi bychom Vám představili dezinfekční prostředky  
značky Lysol, které nově zařazujeme do našeho sortimentu.  
Pro více informací a případné objednání kontaktujte obchod-
ního zástupce společnosti 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 svěžes-
tí. Sprej má snadné a pohodlné použití, není potřeba stírat 
nebo oplachovat. Je možné ho využít na více než 100 povrchů 
od toalet, kuchyňských ploch, dětského kočárku a mobilního 
telefonu až po polštáře, 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!!!
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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  25. 2. 2021. 
Úspěšným a vylosovaným výhercem luštění z předešlého čísla je P. Pospíšil z Prahy, kterému tímto gratulujeme.

Vylosovaný luštitel od nás obdrží čokoládu Interaction a USB přívěšek 2v1.

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


