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ŠKODA MOTORSPORT  
– 120 LET NA ZÁVODNÍCH TRATÍCH. 
KNIHA K VÝZNAMNÉMU VÝROČÍ
V úterý 8. června 2021 se v prostorách 
autosalonu Škoda společnosti Auto 
Opat v Nupakách u Prahy uskutečnila 
prezentace nové knihy Petra Dufka 
Škoda Motorsport – 120 let na závod-
ních tratích. Zúčastnili se jí předsta-
vitelé společnosti Škoda Auto i bývalí 
vynikající závodníci mladoboleslavské 
značky. Vystaveny byly rovněž závodní 
speciály Škoda Sport, Škoda 200 RS 
a Škoda Fabia Rally2 Evo. Společnost 
Interaction se této výjimečné akce 
také účastnila.

Hosty přivítal vedoucí prodeje firmy Auto 
Opat pan Petr Mansfeld. Petr Dufek 
potom představil publikaci, která je vě-
novaná výročí 120 let sportovních aktivit 
naší nejvýznamnější automobilky. Na 
samotném počátku stála účast motocy-
klisty Narcise Podsedníčka v dálkové  
jízdě z Paříže do Berlína, do níž nastou-
pil 27. června 1901. Další důležité mez-
níky představovaly prvenství Václava 
Vondřicha v klání Coupe Internationale 
ve francouzském Dourdanu v roce 

1905, pozoruhodné výsledky modelů 
Škoda Popular a Rapid v předválečných 
ročnících Rallye Monte Carlo, start ve 
čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans 1950, 
triumf v mistrovství Evropy cestovních 
automobilů 1981 a samozřejmě i tituly 
světových šampionů v automobilových 
soutěžích z let nedávno minulých. 
Autor zároveň poděkoval všem, kteří se 
na vzniku díla podíleli, ať už osobním 
svědectvím, nebo poskytnutím vzácných 
archivních materiálů.

V dalším průběhu vyzpovídal moderá-
tor Vladimír Dolejš legendární postavy 
závodění s okřídleným šípem: Oldřicha 
Horsáka, Miloslava Zapadla a Ladislava 

Křečka. Znova tak ožila bohatýrská doba 
padesátých až osmdesátých let minu-
lého století, kdy si škodovky vydobyly 
nehynoucí slávu v ikonických podnicích 
Tour d´Europe, Alpská Jízda, Rallye 
Monte Carlo, Rallye Akropolis  
a mnoha dalších. Všichni tři svorně 
uvedli, že za jejich úspěchy vždy stály 
vysoká technická úroveň vozů i perfekt-
ní práce celého závodního oddělení.

Knihu Škoda Motorsport – 120 let na 
závodních tratích nyní očekává oficiální 
křest v rámci 48. ročníku Rally Bohemia. 
Zájemcům je však na pultech knihku-
pectví k dispozici již nyní.
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Společnost Carsystem přidala do svého 
portfolia vybrané produkty značky RUPES.  
Nyní můžete za výhodných podmínek objednat 
od společnosti Interaction. 

Více informací o jednotlivých produktech 
naleznete v přiloženém letáku nebo  
u obchodních zástupců společnosti Interaction. 

Kvalitní nástroje značky RUPES 
nově v portfoliu společnosti 
CARSYSTEM 

BATTERY PULLER
Společnost Interaction jako první 
představuje revoluční akumulátorové 
spotovací zařízení BATTERY PULLER, 
určené pro opravy nerovností karoserie. 

• Patentované dvouelektrodové řešení,  
kdy veškerá energie vzniká pouze 
pomocí lithiové baterie, bez nutnosti 
přívodních a zemnících kabelů.

• Zařízení stačí zapnout, přiložit  
k holému plechu a pracovat,  
bez nutnosti složitého upevňování 
zemnícího kabelu. 

• Velice rychlá a efektivní oprava. 
Dodáváno v praktickém kufru.

K dostání u obchodních zástupců společnosti Interaction.

NOVINKA

PODSVÍCENÝ DISPLAY

VYSOKÝ VÝKON,  
MINIMÁLNÍ HMOTNOST

SVOBODA POHYBU  
BEZ KABELŮ

EXTRÉMNÍ  
VÝDRŽ  
BATERIE

MAXIMÁLNĚ 
PRAKTICKÝ

TECHNICKÁ 
DATA

V (50-60HHz) A V A h mm kg

100-2400 1 ph 2800 7,4 1800 4 - 5 IP20 502x87x229 2,3

Produktové 
video zde
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iNews nově v programu Phoenix
Společnost Interaction by Vám ráda 
představila zbrusu nové vylepšení 
koloristického programu Phoenix.

iNews je novinka, která poskytne 
aktuální informace a zprávy přímo 
zákazníkovi. Na horní liště bude 
kolonka s novinkami a právě společnost 
Interaction bude pro své zákazníky 
vytvářet informační zprávy typu  
„Nová aktualizace je k dispozici,  
prosím aktualizujte na nejnovější verzi“ 
nebo „tento komponent se zamění  
za tento komponent“ apod. 

Tyto zprávy budou vždy k dispozici  
ve Phoenixu a nemůže se stát,  
že by zpráva přišla do spamu.

Tyto zprávy se zobrazují jen 
zákazníkům, kteří jsou propojený lokální 
SW Phoenix s online Phoenix Jedinou 
podmínkou pro získávání těchto zpráv 
a aktualizací je, že zákazník musí být 
ONLINE připojený k internetu, jinak 
zprávu neobdrží.

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
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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  27. 8. 2021. 
Úspěšným a vylosovaným výhercem luštění z předešlého čísla je Jitka M. z Českých Budějovic, které tímto gratulujeme.

Vylosovaný luštitel od nás obdrží láhev na vodu  
a stylovou zástěru Spies Hecker

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


