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E D I TO R I A L

letošní rok se mrazivou rychlostí řítí do sa-
motného finále. Přinášíme Vám druhé vy-
dání magazínu Color Expert a snad i tu vá-
noční pohodu s vidinou blížících se Vánoc. 
Rok 2021 byl pro všechny opět velkou vý-
zvou a poučeni již z toho předešlého roku, 
jsme se všichni zdokonalili ve zkoušce, jak 
obstát v různých situacích a opatřeních, 
která nám přinesla situace v souvislosti s 
pandemií COVID-19. 

Podpora a soudržnost byla letos nezbyt-
ná i díky přetrvávající a nepříznivé situaci 
v automobilovém průmyslu, který je stále 
pod ohromným tlakem. Nedostatek čipů, 
rostoucí ceny vstupních surovin a materi-
álů, zdražující se energie, nedostatek pra-
covní síly v ČR a i nadále nejistá situace 
ohledně vývoje pandemie výrazně ovliv-
ňují výkonnost tohoto odvětví. 

Samozřejmostí se stala i komunikace v on-
line prostředí a využívání IT samotné. Ani 
tým společnosti Interaction se této výzvy 
nezalekl a přizpůsobil se vzniklé situaci, 
aby mohl být stále oporou svým zákazní-
kům a obchodním partnerům. Nicméně, 
jakmile to bylo možné, bylo velmi povzbu-
zující se s Vámi opět shledat a potřást ru-
kou jako za starých časů.

V tomto posledním letošním vydání přináší-
me opět zajímavosti a novinky z oboru, které 
se udály v druhé polovině tohoto roku. 

Společnost Interaction získala díky svým 
zaměstnancům, zákazníkům a partnerům 

řadu ocenění, mezi která patří například 
ocenění v soutěži Firma roku, kde se opět 
umístila v TOP 10 Středočeského kraje a 
také obhájila své místo ve finále ryze čes-
kých firem v Ocenění Českých lídrů. Jsme 
hrdí, že i díky Vám všem se řadíme mezi 
největší lídry v našem segmentu. Finále 
obou soutěží budou známy až koncem 
tohoto roku. V příštím vydání se společně 
dozvíme, jak to vše dopadlo. 

V souvislosti s Českými lídry mně oslovi-
la paní Helena Kohoutová, zakladatelka 
soutěže Ocenění Českých lídrů, abych se 
podělil o své zkušenosti prostřednictvím 
knižní trilogie Svou vlastní cestou. Více se 
o této trilogii dozvíte uvnitř magazínu a 
věřím, že bude zajímavá a inspirativní.

V oblasti událostí se v netradičním pojetí 
a zároveň přizpůsobení se dané situaci se 
uskutečnila soutěž ŠKODA ONLINE CHA-
LLENGE 2021, které se zúčastnili nejlepší 
zástupci mezinárodní dealerské sítě ŠKO-
DA AUTO z celého světa. Naše společnost 
se v rámci kategorie pro lakýrníky podílela 
na přípravách a o průběhu, závěrečném 
vyhodnocení a jménech vítězů si můžete 
přečíst v tomto čísle. Dalším významným 
kláním byl 10. ročník VIP SPIES HECKER 
Golf Cup, který se uskutečnil první říjno-
vý den v nádherném prostředí golfového 
hřiště Loreta Pyšely. Mezi dalšími význam-
nými událostmi byla také oslava 30 let 
působení společnosti 3M na českém trhu, 
při níž ocenila nejvýznamnější obchodní 
partnery, mezi něž se řadí za divizi AAD i 
společnost Interaction. Podrobnosti a za-
jímavosti těchto jedinečných událostí na-
leznete hned v úvodu tohoto vydání.

Rubrika management Vám poodhalí, jak 
funguje nová platforma pro řízení a ana-
lyzování chodu lakovny v podobě modulu 
JOB CARD MANAGEMENT, který je nově 
součástí míchacího programu Phoenix. V 
této rubrice Vám také přiblížíme speciální 
mycí zařízení iWash Aqua 6 od dodavate-
le Italmec a zároveň představíme instalaci 
tohoto zařízení v praxi u našeho zákazníka. 

Ani v tomto vydání nemůže chybět zmínka o 
přípravách na jeden z největších závodů svě-
ta RALLYE DAKAR 2022 a novinky Big Shock 
Racing týmu, jehož jsme hrdým partnerem. 

Další zajímavosti a novinky jsme letos rea-
lizovali v projektu Colors Unlimited Inter-
nacional a stojí za zmínku. Jedná se přede-
vším o nový způsob auditů a v souvislosti 
s tím i hodnocení těchto neznačkových 
autoopraven a lakoven, jež používají ma-
teriály Spies Hecker. 

Rubrika Trendy / zajímavosti připravila 
něco pro milovníky veteránů a jejich re-
novace. Představíme Vám některé kousky 
z dílny pana Havelky, jež jste si mohli po-
všimnout i na titulní straně tohoto vydání.

Ani v tomto vydání nechybí produktové no-
vinky od našich významných dodavatelů. 

Spies Hecker představuje novinky z řady la-
kovacích materiálů Permacron Mixing Colour 
293 MB 540 zelenožlutá a Car System si pro 
Vás připravil jedinečný prodyšný černý overal. 

Společnost 3M má pro Vás hned dvě no-
vinky v podobě kelímků PPS Type V a dále 
představuje velké zlepšení odsávání prachu 
při práci Cubitron II Blue Net Abrasives. 

Společnost B-Tec v této rubrice produkto-
vých novinek představuje čistič E2C - Easy 2 
Clean. Jedná se o čistič, který je alternativou 
k vysoce těkavým a hořlavých rozpouště-
dlům. Více o těchto produktových novinkách 
se dozvíte v poslední rubrice Technologie.  

Závěrem bychom Vám chtěli poděkovat za 
dosavadní spolupráci, které si velmi vážíme 
a i v dalším roce budeme připraveni Vás, 
naše partnery, podporovat a být nápomoc-
ní. Nadále Vás budeme aktivně informovat 
o novinkách prostřednictvím společných 
akcí, našich časopisů, webových stránek 
nebo stále více oblíbeného Facebooku a so-
ciálních sítí. 

Přejeme Vám především poklidné svátky, 
bohatého Ježíška, čas na odpočinek, krásný 
Nový rok a v nadcházejícím roce 2022 Vám 
i všem Vašim blízkým hlavně hodně zdraví, 
lásku, klid a pohodu. 

S úctou a pozdravem, 
Martin Písařík

Vážení čtenáři, 

Martin Písařík
Výkonný ředitel společnosti Interaction s.r.o.

COLOREXPERT - tipy a informace nejen pro lakovny a karosárny. | Interaction s.r.o., Komerční 467, 251 01 Nupaky
E-mail: interaction@interaction.cz | Internet: www.interaction.cz | Šéfredaktor: Michaela Kirchnerová. Redakce: Michal Kirchner, Karel Trachta, Robert Harvalík.
Sazba a tisk: Tiskárna PRATR a. s., Trutnov | Texty: Interaction s.r.o. a Spies Hecker GMBH | Reprodukce, kopírování a rozmnožování je možné pouze se souhlasem vydavatele. 
Uvedené výrazy, technické údaje, informace a data k produktům nejsou závazné a nezbavují uživatele vlastní zodpovědnosti k testům a zkouškám před vlastním použitím přípravků. 
Názvy produktů zmiňovaných v článcích jsou registrované ochranné známky.
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Soutěž Firma roku patří svým všeoboro-
vým a regionálním zásahem k největším 
podnikatelským kláním v zemi. V hodno-
cení dosahujeme maximální objektivity 
a vytváří zcela ojedinělé vzájemné porov-
nání účastníků v jednotlivých krajích i za 
celou Českou republiku.

V letošním ročníku této soutěže společ-
nost se Interaction opět probojovala do 
TOP 10 nejlepších fi rem Středočeského 
kraje. Jelikož se jedná o soutěž mezi všeo-
borovými společnostmi, jsme hrdí, že jakož-
to obchodní � rma jsme obstáli a dostali se 
mezi ty nejlepší včetně těch výrobních � rem.

IBM Firma roku 2021 Středočeského 
kraje se stal výrobce informačních tech-
nologií v zemědělství společnost Varis-
tar. Titul MONETA Živnostník roku 2021 
Středočeského kraje 
si odnesla Martina 
Pipková Loudová, 
která navrhuje a 
vyrábí české origi-
nální oblečení. Ví-
tězům gratulujeme 
a přejeme hodně 
štěstí ve velkém � -
nále, které se usku-
teční 7. prosince na 
pražském Žofíně.

INTERACTION OPĚT MEZI FINALISTY ryze českých fi rem !!! 
Letos již popáté představí projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ největší a nejúspěšnější ryze české 
� rmy. Držitele ocenění v každém kraji ČR vybere odborná porota z 1526 společností nomi-
novaných odborným garantem projektu, jímž je mezinárodní společnost CRIF – Czech Credit 
Bureau. Společnost Interaction se opět probojovala mezi � nalisty a koncem listopadu 2021 
proběhne slavnostní vyhlášení vítězů. Více než kdy jindy je nezbytně nutné vyzdvihnout vý-
znam našich českých � rem, neboť jsou to právě ony, které drží českou ekonomiku v chodu. 
Čeští podnikatelé v roli významných zaměstnavatelů, kteří i přes složité podmínky a neuvěřitel-
né překážky našli energii, odhodlání a schopnost jít dál a své � rmy k tomu všemu ještě rozvíjet.

MARTIN PÍSAŘÍK Z INTERACTION 
JE HRDÝ LEV
Martin Písařík, ředitel Interaction s.r.o.
má být na co hrdý. Lídr ve svém oboru, vítěz 
Ocenění Českých Lídrů 2020 je také sou-
částí prvního dílu knižní trilogie SVOU 
VLASTNÍ CESTOU - Most k úspěchu.
Mnohé na sebe prozradil. Od dětského 
snu být fotbalistou se dostal Martin Písařík 
přes zahraniční obchod až k automobilo-
vému průmyslu. Díky odvětví, ve kterém 
pracuje, dělá svět barevnější, a to doslova. 
Interaction je společnost se širokým portfo-
liem služeb, jejichž základem jsou lakovací 
materiály, příslušenství a technologie do 
lakoven. Díky zdravému selskému rozumu, 
dobré intuici a dobře postavenému týmu 
se mu podařilo překonat krizová období 
a dále realizuje své vize, které posouvají � r-
mu k dynamickému rozvoji.

O TRILOGII - SVOU VLASTNÍ CESTOU
Prostřednictvím trojice knih rozhovorů 
s úspěšnými českými podnikateli se snaží 
agentura Helas ukázat, že cesta k úspěchu 
nemusí vždy vést rovně a přímo na vrchol. 
Často bývá plná zvratů, odboček a těžkos-
tí, které je potřeba prožít a překonat. Toto 
téma je hlavním leitmotivem prvního dílu. 
Pokud ovšem člověk v sobě najde dost 
vůle, síly a odhodlání, dostaví se úspěch 
a poznání, že má smysl se snažit překoná-

vat těžkosti. Někdy naopak úspěch přichází 
rychle a bez varování. O tom, jak se s ním 
vyrovnat se dozvíme ve druhé části řady. 
Třetí díl je zaměřený na příběhy lidí, kteří 
došli k nadhledu a rovnováze díky svému 
nastavení pro spolupráci a prospěch celku.

TECHNICKÉ INFORMACE
Iniciátorka projektu: Helena Kohoutová, 
podnikatelka a zakladatelka podnikatelské 
platformy Helas

Autor knihy: Kateřina Černá, novinářka 
a šéfredaktorka několika lifestilových ma-
gazínů 

Distribuce knih do kompletní maloob-
chodní sítě knihkupectví po celé ČR včet-
ně největších knihkupeckých sítí Kosmas, 
Luxor, Dobrovský

Termín vydání: listopad 2021

O B S A H A K T UA L I T Y
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VIP SPIES HECKER Golf Cup 2021

ŠKODA CHALLENGE TENTOKRÁT ONLINE
NEJLEPŠÍ Z NEJLEPŠICH ZASTUPCŮ MEZINARODNÍ 
DEALERSKÉ SÍTĚ POROVNALI SVÉ ZNALOSTI

Po roční přestávce způsobené pandemií 
covidu-19 se uskutečnila soutěž ŠKODA 
Online Challenge 2021. Již desátého roč-
níku klání nejlepších zástupců prodejní 
a servisní sítě a importérů se tentokrát 
na dálku účastnila téměř stovka zástupců 
17 světových trhů. Tým pod vedením Mi-
chala Kirchnera ze společnosti Interaction 
se opět chopil příprav a organizace sou-
těže v kategorii o nejlepšího lakýrníka. 
Soutěžící se sešli v prostorách importéra, 
kde měli připravenou místnost vybave-
nou počítači a kamerami. Nejprve plnili 
náročné úkoly v osmi individuálních ka-
tegoriích prostřednictvím notebooku. 
Společně se pak sešli ve virtuálním světě 
ŠKODA vytvořeném v trojrozměrné plat-

formě Confer-O--Matic, kde částečně plnili 
svůj týmový úkol. Jeho cílem bylo prově-
řit schopnost spolupráce a volby správné 
strategie. Komplexní znalost značky ŠKO-
DA pak týmy prokázaly v tzv. Brand testu. 
Letos navíc přibyly také úkoly zaměřené 
na eMobilitu, a to jak v individuálních ka-
tegoriích, tak i v rámci týmových aktivit. 

Závěrečný ceremoniál proběhl za účas-
ti vedoucích z oblasti Sales a After Sales 
ŠKODA AUTO v přímém přenosu online. 
I přes tyto nestandardní podmínky se po-
dařilo zachovat emoce, které vyhlášení 
vítězů vždy provází, díky tomu, že během 
něj docházelo k interakci s trhy v aplikaci 
MS Teams.

První říjnový den byl ve znamení golfo-
vého klání a ne jen ledajakého. V tomto 
roce se uskutečnil již 10. ročník VIP SPIES 
HECKER Golf Cup. Nádherné prostředí gol-
fového hřiště Loreta Pyšely bylo v časných 
ranních hodinách zahaleno do jinovatky 
a jeden stupeň pod nulou nevypadal zce-
la příznivě. Sluníčko nám však opět přálo 
a než přijeli všichni účastníci a připili si 
sklenkou sektu, babí léto vykouzlilo jedi-
nečnou atmosféru tohoto významného 
dne. Celou akcí provázel moderátor Josef 
Kudrna, jež mimo jiné léta spolupracu-
je s agenturou Helas, která připravila pro 
všechny vítěze dárky. 

Na vítěze čekaly opravdu hodnotné ceny, 
mezi které patřily například stříkací pistole 
od našich významných dodavatelů SATA 
a 3M nebo kávovary Nespresso a spoustu 
dalších zajímavých cen. Hráči se mohli opět 
osvěžit během hry energetickými nápoji 
BIG SHOCK a vychlazeným ne� ltrovaným 
pivem značky MMX, které čekalo v podobě 
soudku i na vítěze. Celkový vítěz získal již 
tradičně originální dort od paní Písaříkové. 

Celý tento jedinečný den natáčela ALL Te-
levision na videozáznam, který jako vzpo-
mínku vždy hráčům zasíláme. I letos se 
naše společnost rozhodla podpořit chari-
tativní spolek Galerie silných srdcí, který se 
věnuje podpoře dětí z dětských domovů. 

Díky Vám, přátelům a hráčům, jsme spo-
lečně vybrali krásnou částku 18.250 Kč. 
Finanční výtěžek z této akce bude opět 
použit pro kulturní rozvoj dětí. 

Všem zúčastněním děkujeme a těšíme se 
na příští rok. 

Vítězové
ŠKODA Online Challenge 2021

Nejlepší servisní poradce
Ladislav Novotný, Česka republika

Nejlepší servisní technik
Marcin Rudnicki, Polsko

Nejlepší diagnostický technik
Emīls Lebeiko, Lotyšsko

Nejlepší vedoucí skladu
Ole Aftret Haave, Norsko

Nejlepší lakýrník
Zsolt Babinszki, Maďarsko

Nejlepší prodejce
Enrique Barrios, Španělsko

Nejlepší manažer prodeje
Š‘ Jung (Shi Yong), Čína

Nejlepší zástupce importéra
Filip Ress, Německo

Nejlepší tým eMobility
Německo

Nejlepší tým
Ukrajina 
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SPOLEČNOST 3M SLAVÍ 30 LET
PŮSOBENÍ NA ČESKÉM TRHU.
OCENILA NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OBCHODNÍ PARTNERY 

3M slaví 30. výročí svého působení na 
polském, českém a maďarském trhu. Při 
této příležitosti se setkali 27. října se svými  
klíčovými obchodními partnery a zástup-
ci společností, bez kterých by dnes 3M 
v této části Evropy neměla tak významné 
postavení. Za posledních 30 let dosáhly 
tyto země velkého hospodářského a tech-
nologického pokroku. 

Během slavnostního odpoledne byly 
předány jako poděkování za spolupráci 
a podporu rozvoje inovací a zavádění 
nových technologií pamětní ceny klíčo-
vým obchodním partnerům. Mezi nej-
významnějšího partnera v automotive 
odvětví patří bezpochyby společnost 
Interaction. Speciální ocenění si osob-

ně převzal ředitel společnosti Interac-
tion pan Martin Písařík. 

Slavnostní akce začala prohlídkou nově 
vybudovaného inovačního centra, kde zá-
kazníci nejprve viděli video představující 
firmu 3M jako takovou, od jejího počátku 
v roce 1992, až do současné podoby. 

Poté byly hravou a interaktivní formou 
představeny jednotlivé obchodní skupiny 
a divize prostřednictvím jejich produktů 
a tzv. „demotoolů“.  Každý účastník si tak 
mohl vyzkoušet přidanou hodnotu vy-
braných výrobků 3M a na vlastní oči se 
přesvědčit o jejich unikátnosti. Poté se 
účastníci přesunuli do technického záze-

mí společnosti 3M v Praze, konkrétně do 
lokálních laboratoří, které pomáhají vyví-
jet mnoho aplikací pro zákazníky z nejrůz-
nějších oborů v oblasti lepení, broušení, 
ochrany zdraví při práci i autoopraváren-
ství.  Jeden z techniků společnosti 3M 
v detailu představil veškeré technické 
vybavení, kterým pražská laboratoř dis-
ponuje.  Následovalo společné focení 
a především předávání upomínkových 
skleněných sošek, které byly vyrobeny 
k příležitosti 30. letého výročí působení 
3M na českém trhu. Po zbytek odpoledne 
probíhaly neformální hovory nad menším 
občerstvením, kterého se účastnili i sou-
časný generální ředitel, ale i první gene-
rální ředitel působící tehdy v nově vzniklé 
české pobočce firmy 3M. 

R Ů Z N É
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M A N AG E M E N T

Mycí box iWash Aqua 6 
od spol. Italmec, spol. s.r.o.
Společnost Interaction s.r.o., distributor výrobků a produktů firmy  Italmec, spol. 
s.r.o., dodala a nainstalovala u svého zákazníka Autolak Szmek v Českém Těšíně, 
člena certifikovaných servisů Colors unlimited International, první programovatel-
ný mycí box iWASH 6. 

O zařízení iWash Aqua 6
• Patentovaný systém nanášení pěny 

„Active mousse“ - jeho zajímavostí je, 
že se nanáší při nízkém průtoku vody 
a nízké spotřebě chemie

• Vysokotlaké čerpadlo řízené frekvenčním 
měničem

• Modulární kabinet se svislými sloupky 
vyrobenými z pozinkované oceli, které 
jsou ošetřené polyuretanovou barvou

• Přední a zadní část opláštění je vyrobena 
z nerezové oceli AISI 304

• Nerezový podstavec
• Nerozbitné panty, zámky a ukotvení
• Speciální čerpadlo se třemi keramickými 

písty o výkonu 16 l/min. a 140 bar, 
pracovní tlak 11 l/min. a 100 bar

• Elektrický boiler o objemu 50 l
• Možnost nastavení teploty vody v boileru
• Čerpadla pro dávkování chemie s nastavi-

telným přisáváním
• Černobílý displej
• Možnost programování veškerých funkcí 

agregátu
• Možnost placení v boxu - mince, žetony

Mycí programy:
• Kola a hmyz
• Pěna - Active mousse
• Mytí s kartáčem
• Mytí vysokým tlakem
• Konzervační vosk
• Oplach čistou vodou

Kdo je Italmec?
Společnost Italmec je více jak 25 let před-
ním prodejcem a servisním partnerem 
v oblasti technologií pro mycí centra, au-
tosalony, čerpací stanice, samoobslužné 
mycí boxy. Nabízí zařízení a chemické pro-
dukty nejen pro mytí a údržbu osobních 
automobilů, ale také nákladních vozů, 
autobusů, kolejových vozidel, motocyklů, 
obytných přívěsů a lodí. Naše opravdu 
široká nabídka technologií se v řadě pří-
padů vyznačuje inovativními řešeními a 
patenty. V nabídce produktů se nachází 
ucelená řada chemických produktů, které 
jsou dodávány dle konkrétních požadavků 
a jejich potřeb v provozu.

V případě Vašeho zájmu o produkty Ital-
mec, nebo pro získání více informací, kon-
taktujte obchodní zástupce společnosti 
Interaction s.r.o. Kontakty naleznete pře-
hledně na www.interaction.cz/kontakty.

Děkujeme svým zákazníkům a obchodním 
partnerům za důvěru a těšíme na další spo-
lečné projekty, Váš INTERACTION TÝM.

ný mycí box iWASH 6. 

O zařízení iWash Aqua 6
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JOB CARD MANAGEMENT

Dovolte, abychom Vám tímto, jako první v České republice, představili zcela novou 
platformu pro řízení a analyzovaní chodu lakovny, v podobě modulu „JOB CARD 
MANAGEMENT“, který je nově součástí našeho míchacího programu PHOENIX.

Mějte své podnikání pod kontrolou!

Zcela nový modul „Phoenix Job Card Management“, se kterým přichází společnost In-
teraction s.r.o. jako první v České republice, přináší nové možnosti v oblasti manage-
mentu lakoven.

Uživatelé nyní dostávají zcela nový nástroj pro vedení lakovny, zprávu zakázkových listů, 
kontroly rozpracovanosti zakázek, měření reálného času práce na zakázkách a reálné spo-
třeby materiálů – včetně doplňkového spotřebního materiálu.

Jedním kliknutím máte nyní k dispozici komplexní přehled o dění v lakovně, včetně pře-
hledu její ziskovosti a dalších více než dvaceti sledovaných ukazatelů výkonnosti a statis-
tik, vše v reálném čase!

JOB CARD MANAGEMENT

Nástavbový modul programu PHOENIX
• Unikátní systém pro řízení lakovny
• On-line přehled o rozpracovanosti 

zakázek
• Time management (přehled o odpraco-

vaných hodinách)
• Započítávání spotřebního materiálu 

do ceny zakázky
• Informace o počtech průchodů zakázek
• Informace o mzdových nákladech
• Informace o nákladech na materiál
• Informace o celkových nákladech
• Generování reportů a statistik

Vyhodnocování klíčových ukazatelů 
výkonnosti
• Skutečná cena práce vs. fakturovaná 

cena práce
• Skutečné náklady na materiál vs. faktu-

rovaný materiál
• Přehled spotřeby materiálu, včetně 

spotřebního materiálu
• Vyhodnocení ziskovosti lakovny 

(práce, materiál)
• Průměrná spotřeba materiálů na zakáz-

ku, dle jejich typu
…a mnoho dalších statistik a přehledů 
…v reálném čase!

V případě, že Vás program Phoenix „JOB CARD MANAGEMENT“ zaujal, a rádi byste se do-
zvěděli více informací, nebo jste chtěli program představit osobně a předvést, neváhejte 
obrátit na obchodní zástupce společnosti Interaction.

karty zakázky Přehled Reporty Práce
Klíčové ukazatele 

výkonnosti
Doplňkový 

materiál
Sledování času  Activity monitor

Ukázky z JOB CARD 
MANAGEMENT
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Martin Macík představuje 
Arnošta, posilu týmu Big 
Shock! Racing

Dakarský pilot Martin Macík má novou 
hračku. Jeho táta, šéf týmu Big Shock! 
Racing Martin Macík starší, mu postavil 
nový závodní kamion. Jmenuje se Arnošt, 
podle kabiny jde o Iveco Powerstar, ale 
osobitá stavba vznikla na základě 20 let 
konstrukčních zkušeností Martina Macíka 
staršího, a otiskly se do ní úspěchy i omyly 
předchozích generací závodních kamionů 
sestrojených sedlčanskými mechaniky. 
Nový kamion by se v budoucnu měl stát 
nejrychlejším, nejobratnějším a nejodol-
nějším vozem týmu. 

Základ nového kamionu je stejný jako u jeho 
úspěšného předchůdce Karla, v němž Martin 
Macík se svou posádkou na Dakaru 2021 vy-

bojoval 4. celkovou pozici a vyhrál 3 etapy. 
Všechny osvědčené části auta zůstávají, 
automatická převodovka, kabina, kola, 
nápravy i motor. „Nově jsme ale pracova-
li s rozložením váhy. Uložení náhradních 
dílů, které s sebou vezeme, je jinde než 
doposud. Nemáme už 4 oddělené nádrže, 
ale jednu hlavní. Část nových úprav ko-
responduje s bezpečnostními protokoly 
a homologacemi Světového poháru FIA, 
který příští rok odstartuje Dakarem 2022.

Proč Arnošt? 

 „Desátého ledna, během Dakaru 2020, 
jsem dostal zprávu od fanynky Evy. Psala 
mi, že její tchýně má 3 syny a všichni sle-
dují Dakar. Nejstarší se jmenuje František, 
prostřední Karel a nejmladší, její manžel, je 
Arnošt. A zajímala se, jestli už máme jmé-
no pro náš další kamion, a zda bychom 
třeba neuvažovali o Arnoštovi,“ popisuje 
Martin Macík a pokračuje: „Následně se 
ukázalo, že tátův úplně první fichtl, se taky 
jmenoval Arnošt. A o jménu pro nový ka-
mion bylo rozhodnuto.“   

Tým Big Shock! Racing dlouhodobě usiluje 
o to, aby se na start některého z příštích 
Dakarů postavily dva žlutočerné kamiony 
a mohly se během závodu vzájemně pod-
porovat. Poté, co Arnoštův motor poprvé 
zaburácel před sedlčanskou dílnou, nabírá 
plán stále reálnější podobu.

M A N AG E M E N T

BIG SHOCK RACING TÝM CHYSTÁ NA PŘÍŠTÍ ROČNÍK 
RALLYE DAKAR 2022 NOVINKY !!!

Odolné a již několik let osvědčené barvy 
SPIES HECKER nechybí ani letos. 
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ARNOŠT – technická specifikace:

Označení: IVECO POWERSTAR
Motor: IVECO Cursor 13
Objem: 12 998 cm3
Výkon: 745+ kW (1000+ k)
Toč. moment: 5000+ Nm
Max. rychlost: 140 km/h (el. omezeno)
Převodovka: Automatická zn. Allison
Nápravy: Rába
Tlumiče: FRT
Objem nádrže: 900 l
Váha: 8 500 kg
Rozměry: 7000 mm x 2550 mm x 3300 mm

Macík pojede Dakar s Karlem. Ale ani 
Arnošt nezůstane doma

Pilot týmu Big Shock! Racing Martin Macík 
už má jasno. Rozhodl se, v jakém kamionu 
bude závodit na Dakaru 2022. Volba mezi 
osvědčeným Karlem, s nímž už absolvoval 
2 ročníky legendárního závodu, a Arnoš-
tem, vylepšeným speciálem nedávno do-
končeným týmovými mechaniky, nebyla 
vůbec jednoduchá. Nakonec rozhodly spí-
še pocity než technické parametry. Ale zdá 
se, že na Dakar 2022 se nakonec podívají 
oba závodní kamiony.

Z Maroka jsme si přivezli cenné infor-
mace a bronz jako bonus  

Rallye du Maroc Martinovi výběr vozu pro 
příští Dakar příliš neusnadnila. Hlavním 
cílem letos bylo otestovat Arnošta, nový 
kamion, postavený týmem sedlčanských 
mechaniků MM Technology podle vývoje 
Martina Macíka staršího. Speciál byl do-
končen jen pár dní před odjezdem na ma-
rocký závod, kde prošel náročným testem. 
„Arnošta jsme otestovali perfektně. Proto 
jsme tam jeli. Úplně nové auto jsme vytáh-
ly na druhý nejextrémnější závod sezóny. 
Některé z etap letos byly dokonce drsnější 
než samotný Dakar. Víme teď vše, co jsme 
potřebovali zjistit. Kluci mechanici už na 
Arnoštovi znova pracují podle přesného 
plánu,“ popisuje Martin Macík starší. 

Sedlčanské dílny jedou na plný výkon

Teď nastává finální fáze technických pří-
prav na Dakar 2022. Nový Arnošt prochází 
naplánovanými úpravami. Osvědčený Ka-
rel podstupuje pravidelnou údržbu. Jako 
každý rok před Dakarem se auto rozebere 
do nejmenších součástek, každou z nich 

mechanici projdou, zkontrolují, vymění, 
zavaří, nastříkají, dají nové šrouby, dotáh-
nou… 

Pokud vše půjde podle plánu, v což všich-
ni členové týmu Big Shock Racing pevně 
věří, budou oba kamiony už brzy per-
fektně připravené na Dakar 2022. Přání 
fanoušků, aby se na start příštího Dakaru 
konečně postavily dva kamiony v barvách 
týmu Big Shock Racing, které si budou 
vzájemně krýt záda, se tak pomalu ale jistě 
stává realitou.

Big Shock! Racing vyšle na Dakar dvě 
ostřílené posádky

Tým Big Shock! Racing postaví na start Ra-
llye Dakar 2022 dva závodní kamiony. Se-
stava posádek české fanoušky Dakaru urči-
tě potěší. Do kabin sedlčanských speciálů 
nastoupí staří známí. Osvědčeného Karla 
bude pilotovat Martin Macík, který zaži-
je svůj 10. dakarský start, podporovat ho 
budou sehraní kolegové, navigátor Fran-
tišek Tomášek a mechanik David Švanda. 

Nového vylepšeného Arnošta bude řídit 
Martin Šoltys, do navigátorského sedadla 
se vyhoupne Roman Krejčí a technicky 
bude posádku jistit mechanik Jakub Jiři-
nec. Ačkoliv je před Dakarem potřeba stih-
nout ještě spoustu práce, všichni závod-
níci týmu Big Shock! Racing už se těší na 
společnou lednovou jízdu legendárním 
dálkovým závodem.      

S rozšířením závodního týmu souvisí i po-
sílení servisního zázemí. Tým Big Shock! 
Racing proto vyšle na příští Dakar i nová 
doprovodná vozidla a rozroste se také 

parta mechaniků, kteří budou technic-
ký servis zajišťovat. Týmy by měly podle 
předběžných zpráv své závodní o dopro-
vodné vozy odevzdat pořadatelům v Mar-
seille, odkud poplují trajektem do Saúdské 
Arábie, na přelomu listopadu a prosince. 
Do té doby musí mechanici stihnout tech-
niku perfektně připravit.

Celý tým Interaction přeje oběma posád-
kám Big Shock! Racing týmu hodně štěstí 
a úspěchů v závodu. 



10 colorexpertcz 022021

T R E N DY  /  Z A J Í M AVO S T I

COLORS UNLIMITED 
INTERNACIONAL NOVINKY 
COLORS UNLIMITED INTERNATIONAL 
je mezinárodní sdružení certifi kovaných 
autoopraven a lakoven SPIES HECKER.  
V Evropě a USA působí již od roku 2000 a první zapojení českých autoopraven do projektu 
CUI se datuje od roku 2005. V současné době čítá toto sdružení několik stovek autoopra-
ven v Evropě a USA z toho 25 poboček v České republice. Cílem projektu je vytvořit síť 
prosperujících certifikovaných autoopraven, které budou zárukou kvalitně prováděných 
oprav. Členové sdružení jsou ideálním partnerem pro pojišťovny, leasingové společnosti 
nebo autorizované servisy.

Členství v CUI je určeno neznačkovým 
autoopravnám s vlastní mechanickou 
dílnou, lakovnou a karosárnou, případně 
lakovnám, které mechanické opravy a ka-
rosárnu řeší se smluvním servisem. Podmín-
kou pro vstup do členství CUI je absolvování 
vstupního certi� kačního auditu.

Samozřejmostí je průběžné plnění standar-
dů a dodržování technologických postupů. 

Výhradní používání lakovacích materiálů 
Spies Hecker, kvalitní lakovací kabina, mo-
derní svařovací zařízení, čistý a uklizený 
vzhled provozovny  – i tyto parametry se 
hodnotí v rámci důsledného auditu, který 
provádí specialisté v oboru ze společnosti 
Interaction. Výsledek certi� kačního auditu 
pomůže získat komplexní přehled o aktu-
álním stavu a vybavenosti a v konečném 
důsledku zlepšit kvalitu práce. 

V letošním roce probíhaly re-certi� kační 
audity stávajících členů. Tyto audity prošly 
velkou obměnou s ohledem na měnící se 
požadavky výrobců vozidel v oblasti vy-
bavení a dodržování technologických po-
stupů. Po následném vyhodnocení všech 
kritérií získává daný partner, který úspěšně 
prošel auditem, jednu až tři hvězdičky v ka-
ždé hodnocené oblasti. Hvězdičky symbo-
licky znázorňují dosaženou úroveň kvality 
a jsou vyobrazeny v nové podobě certi� ká-
tů, které jsou vystaveny po provedeném au-
ditu na dobu jednoho roku.

Mezi taková kritéria patřily i následující 
standardy:
• Zajišťování komplexních servisních služeb
• Opravy vozů materiály Spies Hecker, 

schválenými výrobci automobilů
• Samostatný příjem oprav, klientská zóna
• Možnost občerstvení
• Zapůjčení náhradního vozu
• Vyřízení pojistných událostí
• Parkoviště pro zákazníky
• Vlastní nebo smluvní odtahový vůz
• Vyzvednutí a dovoz vozu zákazníkovi

Novým re-certi� kačním auditem již prošla 
řada stávajících i nových členů CUI. Naši spe-
cialisté a špičky v tomto oboru byli v realizaci 
auditů velmi důslední. V tuto chvíli dosáhly 
maximálního možného hodnocení prozatím 
dvě autoopravny, které získaly 3 hvězdičky 
ve všech kategoriích, což znamená, že jejich 
služby a kvalita prováděných oprav dosahuje 
opravdu té nejlepší úrovně a kvality.

Mezi tyto dvě autoopravny se řadí 
Auto Lovers z Ústí nad Labem.

Auto Lovers je komplexní autocentrum. 
Provádí opravu karosérií po haváriích 
a menších poškozeních včetně lakýrnic-
kých a servisních prací. Autoklempíři pra-
cují s nejlepšími bodovými svářečkami 
a spotovacími zařízeními, které jsou velmi 
šetrné a umožnují precizní práci na karo-
seriích. Disponují také rovnacím rámem 
v případě většího poškození vozidel. Opra-
vená vozidla lakují ve své lakovně výhrad-
ně s materiály Spies Hecker.

Druhou autoopravnou, která dosáhla ma-
ximální možné úrovně hodnocení v rámci 
auditu, je Autolak SZMEK.

AUTOLAK SZMEK, je firmou s dlou-
holetou tradicí v oblasti auto průmyslu. 
Zajišťují komplexní nabídku mechanic-
kých, karosářských a lakýrnických prací.

Samozřejmostí je karosárna plně vybave-
ná dle současných požadavků pro tuto 
oblast včetně nejmodernější invertorové  
bodové svářečky. 

K vybavení lakovny patří kvalitní kombino-
vaná lakovací a sušící kabina, která umož-
ňuje využití nejlepších lakovacích techno-
logií. Pro lakování používají výhradně barvy 
zn. SPIES HECKER, které se vyznačují doko-
nalou koloristikou včetně kvalitního mícha-
cího programu Phoenix.

Důkladnou přípravu pro lakování zaru-
čuje brusný a odsávací systém FESTOOL. 
Přítomnost několika přípravných stání 
umožňuje krátké dodací lhůty provádě-
ných oprav.

Název provozovny
IČ: xxxxxxxxx

Certifikovaná autoopravna

člen skupiny Colors Unlimited International
02/2021 – 02/2022

Martin Písařík
Výkonný ředitel
Interaction s.r.o.

Michaela KirchnerováMarketing managerInteraction s.r.o.

Příjem vozidla
Mechanická dílna
Karosárna
Lakovna
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RENOVACE VETERÁNŮ  
ZA POUŽITÍ ŠPIČKOVÝCH MATERIÁLŮ SPIES HECKER

Oblast lakování historických vozidel je z pohledu referencí velmi významný seg-
ment, protože majitelé historických vozů vyžadují, aby v rámci renovace a ná-
sledného lakování historických vozidel, byly použity pouze ty nejlepší materiály 
na trhu. V tomto směru nás těší, že si čím dál častěji tito majitelé a potažmo la-
kovny, kde historická vozidla renovují, vybírají právě materiály Spies Hecker.

Materiály pro lakování historických vozidel se prakticky neliší od běžně používa-
ných materiálů pro běžné opravy laku. Liší se však samotný technologický postup 
opravy, protože obvykle je výchozí stav pro lakování kompletně opískované vozi-
dlo, které je nutné v co nejkratší době tzv. antikorozně ošetřit a uzavřít plničem. 

REVOVACE VETERÁNŮ HAVELKA

Jedním z takto specializovaných zákazní-
ků společnosti Interaction je právě pan 
Havelka z Horoměřic.

Věnuje se renovacím převážně motocyklů 
a to hlavně značky Jawa či ČZ a to všech 
kubatur, samozřejmě se dokáže postarat 
i o zahraniční motocykly, nebo skútry. 
Nedílnou součástí renovací jsou i vozítka 
Velorex nebo rikša. Pan Havelka se zabývá 
rozmanitou prací na veteránech od A do 
Z s velkým důrazem na kvalitu odvedené 
práce a použitých materiálů té nejlepší 
kvality jako jsou právě materiály značky 
Spies Hecker. Motocykly renovují pečlivě 
a s důrazem na zachování originálních 
součástí bez použití replik či jiných nekva-
litních dílů, ať už jde o šrouby, nebo barvu 
vnitřních plechů. Snaží se vymyslet vždy 
nejlepší řešení daného problému s klien-
tem, a hlavně tak, aby byla spokojenost na 
straně zadavatele i zhotovitele.

Renovace Jawa 50/555
Pincek, Pionýr, někdy trochu mylně fichtl. 
Říkalo se mu různě. Zkrátka jawácký malý 
motocykl, na kterém od konce padesátých 
až do osmdesátých let začínal skoro každý. 
Jawu 50/555 si z nostalgie začíná pořizo-
vat čím dál víc fanoušků. Jedna kompletní 
renovace Jawa 50/555 z roku 1962.

ČZ 250/475 sport Kompletní renovace 
s důrazem na originalitu a detail

Tato motorka je jízdní zážitek na hodně 
dlouhou dobu, 250-kový motor od ČZ 
v kombinaci s 19'' koly.  

Jedna souprava po kompletní detailní re-
novaci aneb Jawa 250/353 r.v 1961 a Pav 
40, renovace do posledního šroubku s pár 
detaily navíc. Tato souprava velice předčila 
očekávání, co se jízdních vlastností týče, 
člověk o vozíku vůbec neví.

Jawa 350/18 z roku 1952 po celkové de-
tailní renovaci. Renovace provedena přes-
ně podle druhého originálu. Linkované 
ráfky a návlečky elektroinstalace jsou jen 
třešnička na celku. Jízdní vlastnosti jsou 
dokonalé.

Jawa 50/23 golden sport
Kompletní renovace Jawa mustang gol-
den sport. 

Celková renovace Velorexu 16/350 me-
chanika z dílny pana Havelky, podle jeho 
standardů. Velorex byla výzva i splněný 
sen, nejlepší možná kombinace k práci. 
Hliník prošel chemickým čištěním a vše-
chen spojovací materiál byl udělán dle 
starých norem, je zde pár hezkých detailů 
jako příchytky kabeláže, rádlované ma-
tice kol a zbytek si můžete prohlédnout 
i s ostatními renovovanými kousky v ob-
sáhlé fotogalerii 

www.renovace-havelka.cz

Původní stav
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Černý overal 

Permacron Mixing Colour 293 
MB 540 zelenožlutá

Společnost Interaction Vám představuje 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 moder-
nímu 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.

SPECIFIKACE

Popis
• 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

K dostání u obchodních zástupců společnosti Interaction. 
Více informací na www.interaction.cz. 

Společnost Interaction Vám představuje novinku z řady lakova-
cích materiálů SPIES HECKER, jehož jsou výhradním distributorem 
pro český trh. 

SPIES HECKER rozšiřuje portfolio Permacron Mixing Color 293 o nový 
komponent Permacron Mixing Colour 293 MB 540 zelenožlutá.

Tento transparentní komponent je za denního světla žlutý a pod 
umělým světlem se mění v načervenalejší odstín. Permacron 293 
- MB 540 zelenožlutá umožnuje více se přiblížit k OEM odstínům.

Receptury obsahující tuto novou míchanou barvu jsou již ve Phoenixu.

Materiály jsou k dispozici na centrálním skladu společnosti Inter-
action. V případě zájmu neváhejte kontaktovat obchodní zástup-
ce společnosti Interaction. 
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Novinka od
PPS™ Type V

Cubitron II 
& Blue Net Abrasives

Společnost Interaction jakožto nejvýznamnější automotive distributor 
značky 3M Vám představuje novinku PPS Type V. 

Mezi hlavní výhody a vlastnosti této produktové novinky patří zejména:
• Rychlejší sestavení, jelikož je � ltr integrován do víčka – je jeho součástí.

• Ventilace díky otočnému uzavírání /otevírání průtoku materiálu.

• K dispozici jsou dvě velikosti.

- mini / midi size: PPS™ Type V 400 mL

- standard size:  PPS™ Type V 700 mL 

• Víčka jsou barevně značená dle jemnosti sítek. 

- Modrá víčka – 125 micronů

- Čirá víčka – 200 micronů

• Nevyžaduje žádné adaptéry pro spojení s pistolemi SATA.

• Víčko se snadno „zacvakne“. Absence závitu znamená, 
že závit nemůže zanést barvu. 

• Jasné symboly. 

Další produktovou novinkou 
od společnosti 3M je Cubitron 
II & Blue Net Abrasives.

Prach 
je nepřítel.

Víte, že na lakovně je prach problém. Prach 
negativně ovlivňuje Vaši efektivitu, výkon-
nost Vašeho brusiva, nutné vlivňuje Vaši 
efektivitu, výkonnost Vašeho brusiva, nutné 
opravy a leštění, atd.

Jakmile se prach dostane do vzduchu, může 
se usadit kdekoliv na již zpracovaných dílech 
na lakovně a v okolí. 

Nejlepší způsob, jak porazit prach? Správná 
kombinace nářadí a brusiva, které pomáhá 
efektivnímu odsávání prachu.

Představujeme velké zlepšení odsávání pra-
chu při práci 3M Cubitron II & Blue Net 
Abrasives. 

Jak pracuje brusivo na mřížce (NET)?

Každé zrnko prachu je blízko mezeře v mřížce.

Tato zrnka tak dokáží být při broušení oka-
mžitě efektivně odsávána pryč.

Co to znamená?

• zcela jiná úroveň odsávání prachu

• čistší a efektivnější provoz na lakovně

3M™ Cubitron™ II 3M™ Blue
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Nový   
E2C - Easy 2 Clean 
Společnost Interaction Vám v tomto vydání 
představuje novinku od společnosti B-TEC 
- Nový B-TEC E2C - Easy 2 Clean.

Nový B-TEC E2C - Easy 2 Clean - čistič je alternativou k vysoce 
těkavým, hořlavým rozpouštědlům. Směs připravená k použití ve 
20 litrech v kombinaci s automatickými čističkami B-TEC, E2C čistí 
barvy na bázi rozpouštědel (2K), jako jsou plniče a laky ze stříkací 
pistole ve velmi krátké době. Easy 2 Clean je nejen přesvědčivý 
díky vynikajícímu čisticímu výkonu, ale ve srovnání s běžnými roz-
pouštědly nevyžaduje klasifikaci podle naří-
zení CLP, protože je nehořlavý *. To výrazně 
snižuje vznik potenciálního nebezpečí na 
pracovišti a chrání uživatele. S nízkým ob-
sahem VOC -> nižším než 15% a příjem-
nou vůní není extrakce nezbytně nutná 
- šetří se tak stlačený vzduch a umožňuje 
extrémně flexibilní umístění čističky. E2C 
je také skvěle vhodný pro ruční čištění.

HLAVNÍ VÝHODY 

• PERFEKTNĚ PŘIZPŮSOBENO BARVÁM NA ZÁKLADĚ ROZ-
POUŠTĚDLA. Čisticí kapalina pro plniče a rozpouštědlová barvy.

• SILNÁ ČISTÍCÍ SÍLA. Vynikající čisticí výkon s automatickým 
a manuálním čištěním 

• PŘÁTELSKÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ. Bez klasifikace 
v souladu s nařízením CLP a na základě obnovitelných zdrojů.

• DLOUHÁ ŽIVOTNOST. Výrazně delší životnost ve srovnání 
s běžnými rozpouštědly.

• NENÍ SAMOZAPALOVÁNÍ   *není samozápalný 
(bod vzplanutí> 70 ° C / bod varu> = 170 ° C)

• PŘÍJEMNÁ VŮNĚ. Žádný nepříjemný zápach rozpouštědla 
v míchárně barev.

• SNÍŽENÍ POTENCIÁLNÍHO NEBEZPEČNOSTI. Snížení 
potenciálních rizik na pracovišti.

• VOC SNÍŽENO. Vysoce snížené VOC (obsah VOC: <15%).

KOMPLETNÍ KONCEPT ČIŠTĚNÍ E2C je nejen vynikající čisticí 
kapalina, ale také završuje koncepci myček B-TEC pro čištění roz-
pouštědlových a vodou ředitelných barev. Při použití obou typů 
barev se jedná o dva čisticí prostředky B-TEC E2C pro rozpouště-
dla a B-TEC H2O-RK pro vodou ředitelné barvy -> lze kombinovat 
B-TEC d-800 a SUMO. Oddělováním barev na bázi rozpouštědel 
a vody nedochází pouze ke kompromisu v čisticím výkonu, ale 
také nákladově efektivnějšímu celkovému konceptu čištění stří-
kacích pistolí. B-TEC H2O-RK lze použít k automatickému a ma-
nuálnímu čištění i zaschlých barev na vodní bázi bez námahy ve 
velmi krátké době. Současně je možné automatické a ruční čištění 
použít B-TEC E2C na rozpouštědlové barvy (plniče nebo čiré laky). 
Na rozdíl od kombinovaných čisticích kapalin pro rozpouštědlové 
a vodou ředitelné barvy čistí B-TEC čisticí kapaliny, které jsou přes-
ně navrženy pro příslušnou aplikaci a vždy vedou k dokonalým vý-
sledkům čištění - bez nutnosti složité filtrace nebo sedimentace.

pouštědly nevyžaduje klasifikaci podle naří-
zení CLP, protože je nehořlavý *. To výrazně 
snižuje vznik potenciálního nebezpečí na 
pracovišti a chrání uživatele. S nízkým ob-
sahem VOC -> nižším než 15% a příjem-
nou vůní není extrakce nezbytně nutná 
- šetří se tak stlačený vzduch a umožňuje 
extrémně flexibilní umístění čističky. E2C 

PERFEKTNĚ PŘIZPŮSOBENO BARVÁM NA ZÁKLADĚ ROZ-
E2C
EASY 2 CELAN
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INTERACTION děkuje za Vaši přízeň!

Změna designu sprejů značky SPIES HECKER

V červnu po dvouleté odmlce, která vznikla 
díky nepříznivé situaci v rámci celosvětové 
pandemie Covid-19, proběhl tradiční letní 
meeting společnosti Interaction, který � r-
ma pravidelně pořádá pro své zaměstnan-
ce. Rekapituluje se zde nejen celý předešlý 
rok, ale především je příležitost sejít se se 
všemi kolegy z celé republiky najednou. 

Letošní setkání bylo díky vzniklé situaci 
o to cennější a kolegové se těšili, až se 
všichni po tak dlouhé době zase uvidí. 
Celá akce se odehrávala ve stylu divokého 
západu ve westernovém městečku Šiklův 
mlýn. Příjezd účastníků zpestřilo přivítá-
ní panem ředitelem Martinem Písaříkem 
v kostýmu šerifa a celé setkání probíhalo 
v uvolněném duchu. 

Během dopolední prezentace nechybělo 
vyhlášení nových členů v klubu dinosaurů. 
Jde o unikání zaměstnanecký klub, který se 
nikde jen tak nevidí a již v minulých letech 
byl oceněn v rámci soutěže Firma roku, kdy 
společnost Interaction za tento klub plný 
zaměstnaneckých výhod získala ocenění 
Odpovědná � rma roku za Středočeský kraj. 

Letos jsme ocenili 10 dinosaurů a z toho 
dokonce 3 diamantové, kteří ve společnosti 
působí 25 let a mezi jednu z mnoha zaměst-
naneckých výhod je pro ně např. 5 dní dovo-
lené nad rámec. Letos jsme se poprvé spo-
jili s Dinoparky v ČR a i samotného ředitele 
těchto parků náš zaměstnanecký klub, který 
v tuto chvíli čítá přes 20 členů, velmi zaujal. 

Úspěchy v rámci Ocenění Českých lídrů, 
kde jsme se umístili mezi největšími ryze 
českými společnostmi, umístili se v TOP 10 
v soutěži FIRMA ROKU za Středočeský kraj, 
nám přináší další energii a motivaci k ještě 
lepším výkonům. Velice si těchto ocenění 
vážíme a je to i Vaší zásluhou za skvělou 
spolupráci v tomto roce. 

Touto společnou fotogra� í z letního meetin-
gu  bychom se S Vámi chtěli rozloučit v po-
sledním letošním vydání tohoto magazínu.

Přejeme Vám krásné prožití vánočních 
svátků a šťastný a úspěšný rok 2022.

Těšíme se na Vás v roce 2022! 
Váš tým Interaction

Nový design etiket Spies Hecker rozšiřuje-
me také na výrobky ve spreji.

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

• Vrchní část plechovky odráží barvu od-
stínu uvnitř plechovky 

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

Design sprejů UV-A Primer Surfacer zůstá-
vá nezměněn

Produkty s různými 
odstíny (CL)

Produkt, kde je k dispozici 
pouze jeden odstín

Průhledný produkt

Pemasolid HS Vario Primer 
Surfacer 5340 světle šedý

Pemasolid HS Vario Primer 
Surfacer 5340 černý

Priomat 1K Spot 
Primer 4074

Permacron Speed 
Blender 1036



Spies Hecker – vždy nablízku
INTERACTION s.r.o., sídlem Komerční 467, 251 01 Nupaky
Tel.: +420 251 817 493, Fax: +420 323 602 122
interaction@interaction.cz, www.interaction.cz

www.interaction.cz

Vše pro 
KAROSÁRNU
a LAKOVNU


