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Akce léta 2021!
...tak by se dalo nazvat víkendové setkání téměř třech tisíc 
posedlých Dakarem na Sedlčanské kotlině. Ta praskala ve švech 
pod náporem nadšených fanoušků, dakarských speciálů a celé-
ho týmu Big Shock! Racing. 

Pilot kamionu Martin Macík, navigátor 
František Tomášek, mechanik David 
Švanda a tým Big Shock! Racing přivezli 
fanouškům do Sedlčan nálož zážitků 
z Dakaru 2021. Dakar není jen o jezd-
cích řítících se pouští. Stejně důležití 
jsou všichni, kteří fandí. Více informací 
na www.posedlidakarem.cz

Členové týmu Big Shock! Racing mají za 
sebou nedávné vítězství ve španělském 
závodu Baja Aragon. V sobotu 21. srpna 
se na jejich domovském závodním 
okruhu v Sedlčanské kotlině odehrálo 

dlouho očekávané setkání s fanoušky. 
Talk show Posedlí Dakarem přiblížilo 
divákům napínavý průběh lednového 
Dakaru. Během legendárního dálkové-
ho závodu se Martinovi Macíkovi a jeho 
posádce podařilo pro Českou republiku 
vybojovat skvělé 4. místo. Sedlčanští zá-
vodníci zároveň dokázali vyhrát 3 etapy, 
na náročné trati zvládli všechny kritické 
momenty a zdatně konkurovali nejsil-
nějším továrním týmům. Osobité vyprá-
vění bylo doplněno o autentické fi lmové 
záběry přímo ze Saudské Arábie.

 „Když jsem před pár dny viděl fi lmový do-
kument z Dakaru 2021, adrenalin okamžitě 
začal pracovat. Záběry z kabiny mi znova 
připomněly ty extrémní situace, šílenou 
maratonskou etapu, momenty, kdy jsme 
se ztratili, nebo naše vítězství bez předního 
skla. Mráz mi chodil po zádech,“ říká pilot 
Martin Macík a dodává, že spoustu histo-
rek fanouškům ještě nestihl odvyprávět. 
Na akci Posedlí Dakarem byl konečně 
prostor. A nové zážitky na diváky čekali 
také přímo v areálu Sedlčanské kotliny. 
Kromě fi lmového dokumentu si užili 
jízdy závodních kamionů Franty a Karla, 
mohli si prohlédnout proslulý bydlík, 
vůz značky Liaz, v němž má tým během 
Dakaru zázemí, i celou fl otilu doprovod-
ných aut. Sami si mohli vyzkoušet řízení 
v závodním simulátoru. Na závodní trati 
se představili také členové juniorského 
programu MM Dakar. Samozřejmostí 
byla autogramiáda a společné focení.

Vše pro karosárnu a lakovnu

TÉMĚŘ 3000 
POSEDLÝCH DAKAREM!
Martin Macík v Sedlčanech přivítal koncem srpna fanoušky 
posedlé Dakarem. Pak zamíříl na Baja Poland.
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Ve společnosti Interaction probíhal v letních měsících 
akreditovaný rekvalifi kační kurz pro autolakýrníky. 
Kurz se skládal ze dvou částí a to Přípravář a Povrchová 
úprava. Výstupem z kurzu je Osvědčení o absolvování 
akreditovaného rekvalifi kačního kurzu a Osvědčení 
o získání profesní kvalifi kace s mezinárodní platností.

Před několika dny složili všichni absolventi tohoto kurzu 
úspěšně zkoušky a mohou se tedy ucházet o pracovní místa 
v tomto oboru, o které je v tuto chvíli veliký zájem. Přejeme 
absolventům mnoho úspěchů v jejich profesní kariéře. 

V tuto chvíli již připravujeme další termíny našeho 
mnohaletého a již tradičního akreditovaného 
rekvalifi kačního kurzu.

Více informací získáte na stránkách společnosti Interaction, 
s.r.o. www.interaction.cz . 

Společnost Interaction Vám představuje nový 
černý overal od společnosti Carsystem, jehož 
je výhradním distributorem. 

Carsystem černý overal je prodyšný, antistatický, bez silikonu, 
pratelný a odolný vůči železu. Overal nabízí uživateli optimální 
pohodlí při nošení díky elastickým oblastem vzadu a modernímu 
střihu, který dokonale padne tvaru těla. Elastické manžety 
na pažích a nohách poskytují optimální utěsnění a také zajišťují 
příjemný komfort při nošení. Materiál je zcela neprůhledný 
a má antistatický účinek díky podílu uhlíkových vláken.

Pěnové těsnění CarSystem je speciální 
těstnění, lepidlo bez silikonů s teplotní 
odolností do 80°C/1h. Je určeno 
především pro těsnění mezer na 
dveřích, kapotách a víku kufru. 

Výhodou tohoto produktu je snadné 
umístění a dokonalá úprava hran. 
Nezanechává zbytky lepidla. 

SPECIFIKACE
Materiál: Polypropylen, polyetylen

Délka: 25 m

Doporučení pro skladování:
max. 12 měsíců při teplotě 
nižší než 35 °C

Země původu: ES

Celní číslo: 34029090

SPECIFIKACE
• Protective coverall
• 99% nylon, 1% uhlík
• PPE KAT.I
• EN1149- 1 : 2006
• EN1149-2: 1997
• EN1149-3: 2004
• Breathable 

(Elastic bird‘s eye knit)
• Pohodlné

• Bez prachu a vláken
• Bez silikonu
• Elastická kapuce
• 2cestný zip s ochranným 

proužkem
• Pružný na zápěstí, 

pasu a kotnících
• Zadní kapsa

Přinášíme na trh nové autolakýrníky !!! CAR SYSTEM 
černý overal 

Společnost Interaction Vám představuje 
produktovou novinku značky CAR SYSTEM 

pěnové těsnění

Změna designu sprejů značky 
SPIES HECKER
Nový design etiket Spies Hecker rozšiřujeme také 
na výrobky ve spreji.

U sprejů jsme přidali identifi kaci odstínů, což se 
nyní odráží také na barvě vrchní části plechovky:

• Vrchní část plechovky odráží barvu odstínu uvnitř plechovky 

• Vrchní část plechovky kovová odráží průhledný produkt 
nebo produkt, kde je k dispozici pouze jedna barva

Design sprejů UV-A Primer Surfacer zůstává nezměněn

Produkty s různými odstíny (CL)

Pemasolid HS Vario Primer Surfacer 
5340 světle šedý

Pemasolid HS Vario Primer Surfacer 
5340 černý

Produkt, kde je k dispozici 
pouze jeden odstín

Priomat 1K Spot Primer 4074

průhledný produkt

Permacron Speed Blender 1036

obj. č. produkt MOM karton paleta EAN

96157974 CS pěnové těsnění 25 m 1 ks 1 ks 300 ks 4102871579749

K dostání u obchodních zástupců společnosti Interaction. 

Více informací na www.interaction.cz. 

EAN
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Vyluštěnou tajenku posílejte na e-mail michaela.kirchnerova@interaction.cz (předmět Tajenka).
Termín pro odeslání tajenky je do  29. 10. 2021.
Úspěšným a vylosovaným výhercem luštění z předešlého čísla je Zdeněk S. z Prahy, kterému tímto gratulujeme.

Vylosovaný luštitel od nás obdrží Sadu hub, 
klíčenku Interaction a antibakteriální gel.

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 Zdeněk S. z Prahy, kterému tímto gratulujeme.

Luštění s Ferdou


