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Odpovědi z vyluštěné křížovky posílejte na adresu: skodamarketing@agrotec.cz do 30. 4. 2018.  
Do předmětu e-mailu uveďte „A magazín jaro 2018 – křížovka“ a do textu e-mailu tajenku křížovky,  
své jméno a korespondenční adresu. Tři nejrychlejší odměníme powerbankou se značkou ŠKODA.

TAJENKA:  

Praktické detaily…………, typické pro značku ŠKODA, vylepšují pohodlí  
a usnadňují používání vozů ŠKODA v každodenním provozu.“

SoutĚŽte S NÁMi!

Výherci z minulého čísla jsou: Katka Čelechovská, Leopold Vala, Jindřiška Mazáčová

›  úvodNík

Vážení přátelé, 

není náhodou, že s jarním vydáním 
našeho magazínu přicházíme krátce 
před veletrhem TECHAGRO, událostí 
sezony pro všechny zemědělce.  
V Kaleidoskopu naleznete pozvánku 
na tuto akci, která se tradičně koná 
na brněnském výstavišti. Těšit se opět 
můžete na skvělou expozici firmy  
AGROTEC s řadou zajímavých expo-
nátů a překvapení.  Atraktivní výlet 
za vínem na Pálavu i ukázku využití  
zemědělské techniky v praxi vinaře 
skýtá náš rozhovor s Jiřím Šilinkem 
v rubrice Pohled zákazníka. 
Když se ohlédneme o pár měsíců 
zpátky, můžeme bez váhání konsta-
tovat, že AGROTEC vstoupil do roku 
2018 aktivně i na poli společenské 
odpovědnosti. Hned v lednu jsme stáli 
u podpory mezinárodního mítinku 
Hustopečské skákání, kde jsme přivítali 
špičkové sportovce ve skoku vysokém, 

dále u  jubilejního X. ročníku  
AGROTEC Rally Ice Tour, při němž  
se na ledě utkali známí rally jezdci 
s hokejovými legendami ze Zlína.  
Výtěžek z akce pravidelně putuje 
k handicapovaným dětem a my jsme 
velice rádi, že jsme se i letos mohli 
zapojit a finančně pomoci. Sportov-
ního ducha jsme prokázali také na 
Olympijském festivalu v Brně, kde 
nechyběl náš stánek s předváděcími 
vozy, boxhokejem a dalšími aktivitami. 
Příležitost fandit našim olympioni-
kům v centru sportovního dění byla 
zážitkem, na který se nezapomíná. 
V neposlední řadě vám také pod ná-
zvem Úžasňáci mezi námi přibližujeme 
úspěchy naší kolegyně Žanety Jaškové, 
jež se intenzivně věnuje bikini fitness.
Rádi bychom si s vámi připomněli 
100. výročí vzniku samostatné Česko-
slovenské republiky. V rubrice Křížem 
krážem připomínáme životní etapu 
T. G. Masaryka, která se úzce pojí 
s městem Hustopeče. Stejně tak  

poodhalujeme historii české značky 
Škoda a v podobné sérii článků hodlá-
me v letošním roce pokračovat. 
Nezapomněli jsme ani na motoris-
ty a účastníky silničního provozu. 
Pod hlavičkou Do detailu jsme  
dali prostor nové Fabii s oslnivým  
designem i řadou asistenčních systémů 
a aplikací. Přejeme vám příjemné čtení 
a těšíme se na TECHAGRU nebo 
některé z našich akcí na viděnou. 

Martin Novák 
Marketingový ředitel  
společnosti AGROTEC

Najdete nás na sociálních sítích agrotec.cz                     @agrotecgroup                               agrotec group                       agrotec a. s. 

›  kříŽovka 
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Vize New Holland vychází ze stra-
tegie z r. 2006 zaměřené na „Čistou 
energii“ - Clean energy leader, sou-
středí se na rozvoj precizního země-
dělství, vyšší výkonnost a efektivitu.  
Nic nenabízí lepší pohled do budouc-
nosti než nejnovější produkt – kon-
cept roboticky řízeného traktoru, jenž 
používá technologie vyvinuté CNH 
Industrial. NH Drive může pracovat 
nezávisle na řidiči. Funkce traktoru 
a závěsného stroje lze ovládat umělou 
inteligencí nebo dálkově. Naprogra-
movat se dá na celodenní samostat-
nou práci.

Traktor dokáže pracovat kdekoliv 
zcela samostatně bez řidiče, zvládne 

bezchybné nasazení 24 hodin denně 
a 7 dní v týdnu. Zvýší se tak výkon-
nost a hospodárnost provozu země-
dělských strojů. Průběžně lze zadání 
upravovat na dálku podle měnících se 
podmínek. V budoucnosti se počítá, 
že traktor zvládne reagovat i na aktu-
ální počasí. Jestliže se před soupravou 
vyskytne neplánovaná překážka, 
uživatel obdrží upozornění a stroj na 
dálku navede, aby se překážce vyhnul. 

Traktor s NH Drive konceptem zcela 
přirozeně zapadne do stávajícího 
strojového parku. Může pracovat na 
jednom poli s klasicky řízenými stroji 
a fungovat jak v autonomním režimu, 
tak s řidičem. Hladce zapadá do sou-

časného systému Precizního zeměděl-
ství New Holland, kterému umí data 
poskytovat, ale také je sám využívat, 
čímž šetří vstupy a optimalizuje 
náklady. Dva traktory s NH Drive lze 
navíc na poli synchronizovat, navést 
je do jiné stopy a omezit tak utužení 
půdy i spotřebu paliva. 

Značka New Holland farmářům 
předkládá v konceptu NH Drive pří-
jemnou vizi budoucnosti. Již nyní jim 
dává možnost plně ovládat stroj na 
dálku v reálném čase bez ohledu na 
to, kde se zrovna nacházejí. Roboticky 
řízený traktor je důkazem, že precizní 
zemědělství a jeho technologie budou 
hrát stále důležitější roli. ‹‹

›  kaleidoSkop
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Hlavní výzvou pro současné zemědělství je zajistit dostatek  
kvalitních potravin a krmiv pro rychle rostoucí lidskou populaci.  
Značka New Holland chce přispět tím, že vyvíjí inovativní produkty  
a moderní řešení mechanizace zemědělství.
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jsou dnes spolehliví brigádníci naprosto nedostat-
kovým „artiklem“. Samojízdné sklízecí mlátičky 
před desetiletími nahradily kosy a ruční výmlat 
a dnes nastává doba, kdy sklízeče hroznů nahradí 
nůžky a zelené přepravky. Vinaři se nemusí bát 
vyslat sklízeče hroznů New Holland BRAUD ani 
na sklizeň hroznů pro špičková vína, jejichž sklizeň 
byla dlouho spojená s ruční prací. Ve velkých 
a vyhlášených italských vinařstvích jsme se o pou-
žívání sklízeče BRAUD u nejlepších vín přesvědčili 
na vlastní oči. Pomocí mapování pozemků a GPS 
navigace totiž umí udělat „výběr z hroznů“.  
Kvalitní optický scanner zase zvládne provést 
„výběr z bobulí“ přímo na poli. 
Před pár týdny získalo největší rodinné vinařství 
světa E & J Gallo z Kalifornie k testování vinařský 
speciál T4.110F NHDrive pro ověření využitelnos-
ti konceptu autonomního traktoru ve vinařství. 
V rámci společného pilotního projektu je cílem 
ověřit praktickou využitelnost technologie auto-
nomního řízení u vinařského speciálu v každoden-
ním provozu a současně najít agronomické a eko-
nomické dopady této technologie. Traktory budou 
pracovat zcela samostatně za dozoru zkušených 
řidičů, kteří následně vyhodnotí praktickou vyu-
žitelnost technologie NHDrive. Traktor T4.100 F 
však budeme mít na stánku pouze v klasické verzi 
řízené člověkem. Novinkou naproti tomu bude 
vinařský pásový speciál TK na gumových pásech 
SmartTrax.

›  kaleidoSkop

V České republice intenzivně schází 
pracovní síla a zemědělství se tento 
fenomén rozhodně nevyhýbá. Situaci 
může pomoci vyřešit nákup nové 
techniky, která poskytuje současným 
zaměstnancům lepší pracovní prostře-
dí a tím je stabilizuje. Současně jim 
díky automatizaci řady úkonů práci 
ulehčuje a udržuje jejich maximální 
produktivitu po celý pracovní den. ‹‹

autoMatiZace  
traktorů  
i MlÁtiček

Velké podniky s rostlinnou výrobou 
se mohou na TECHAGRU, které se 
koná od 8. do 12. dubna v areálu BVV, 
těšit na autonomní traktor T8.435 
SmartTrax s polopásovým podvozkem, 
který je schopen na poli pracovat zcela 
samostatně bez obsluhy. Pokud vám 
toto řešení přijde až příliš futuristické, 
oceníte traktory T7HD s automatickým 
otáčením na souvrati. Fungují skvěle 
a opravdu jednoduše se používají, což 
máme prakticky vyzkoušené. Automa-
tizace se týká také sklízecích mlátiček. 
Umí reagovat nejen na aktuální zatížení 
zjištěné z řady čidel, ale podle map 
výnosového potenciálu se dokáží na 
změnu zatížení mlátičky již dopředu 
připravit. Mlátička CR10.90 za tento 
systém získala v Hannoveru stříbrnou 
medaili. ‹‹

NoviNky roku 2017

Pokud hospodaříte spíše na desítkách 
hektarů než na stovkách, určitě se 
nezapomeňte na TECHAGRU podívat 
na novinky roku 2017. Jistě vás zaujme 
Traktor T6 s novou dvouspojkovou 
převodovkou DynamicCommand 
a Traktor T4S. Novou převodovku  

Ing. Aleš Petr
Marketingový specialista AGROTEC a. s. 

Těšíme se na setkání na TECHAGRU! 
Nezapomeňte si vyzvednout slevový kód  
na výstavu na stránce www.eagrotec.cz

vyvinuli vývojáři New Holland Agricul-
ture a výroba probíhá v tradiční továrně 
na výrobu převodovek a pohonných 
ústrojí v Modeně, což garantuje vyso-
kou kvalitu výroby i montáže. Traktor 
T6 Dynamic Command se může 
pochlubit nejnižší spotřebou paliva 
mezi čtyřválci na trhu – potvrzeno 
nezávislým testem DLG. Převodovka 
DynamicCommand je k dispozici 
v několika verzích, které se liší stupněm 
automatizace. Plná verze se hodně blíží 
plynulé převodovce AutoCommand. 
Traktory T4S nabízí velmi hospodárnou 
variantu stroje do živočišné výroby, pro 
ošetřování píce a práci se zastýlacím 
vozem či přepravu cisterny s vodou na 
pastviny. Dostupnost traktoru T4S ještě 
umocňuje posilující kurz koruny. I tyto 
jednoduché traktory poskytují obsluze 
vysokou úroveň komfortu. ‹‹

treNdy  
v ŽivočišNé výrobĚ

Farmy s převažující živočišnou 
výrobou na TECHAGRU ocení 
kombinaci žacích mačkačů v barvách 
New Holland, konkrétně čelně nesený 
DiscCutter F 320P a vzadu nesený 
hydraulicky odpružený žací mačkač 

DiscCutter 320P. Oba stroje byly do 
sortimentu značky New Holland pře-
vedeny z výrobního programu firmy 
Kongskilde, kterou CNH Industrial 
v minulém roce převzalo. 
Čelně nesený mačkač se velmi dobře 
umístil v nezávislém testu provádě-
ném společností DLG a publikovaném 
v časopise Profi. Symbol automatizace 
v živočišné výrobě nepředstavují jen 
dojicí roboty. Ve žluté barvě a se znač-
kou New Holland vám předvedeme 
svinovací lis, který umí ovládat funkce 
traktoru. Lis si sám traktor zastaví, 
zahájí vázání a hotový balík sám vyloží. 
Jde o další příklad tzv. asistované auto-
nomie zemědělských strojů, kdy stroj 
v maximální míře pomáhá obsluze 
plnit svěřené úkoly správně a hospo-
dárně po celý pracovní den. Opět jsme 
vyzkoušeli v praxi! Techniku pro živo-
čišnou výrobu završuje sklízecí řezačka 
FR650 s prezentací různých variant 
válců Cropprocesoru. ‹‹

koNcept  
pro viNaře

Ani vinařské technice se koncept 
Smart & Easy s chytrými systémy pro 
snazší život nevyhýbá. Také ve vinicích 

Expozice značky New Holland Agriculture od společnosti AGROTEC a. s. se na letošním  
veletrhu TECHAGRO na brněnském Výstavišti ponese v duchu hesla „Smart & Easy“ 
– tedy snadného života s chytrými systémy. Navazujeme tak na heslo „Hard & Heavy“  
z ročníku 2016, kdy se reprezentovala technika na těžkou práci pro náročné farmáře.

letošNí tecHaGro:  
cHytroSt NejSou ŽÁdNé čÁry

  BEZ OHLEDU
       NA VELIKOST FARMY
MÁTE K DISPOZICI
    TO NEJLEPŠÍ 

CX8.80 

www.eagrotec.cz

Výhradní zastoupení pro ČR:
AGROTEC a. s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
� +420 519 402 199 |  cala@agrotec.cz
Kontakty na regionální prodejce: � +420 800 641 111
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SMart & eaSy ve všecH oblaStecH New HollaNd

› Traktory a sklízecí mlátičky pro rostlinnou  
 výrobu velkých zemědělských podniků
› Traktory a sklízecí mlátičky pro rodinné farmy
› Technika pro živočišnou výrobu
› Speciální traktory a sklízeče hroznů pro vinaře a sadaře
› Technika pro stavaře a údržbu měst a obcí

StavebNí a koMuNÁlNí  
Stroje New HollaNd

Stavební a komunální stroje  
New Holland budou zastoupené takto:  
např. rypadlo-nakladačem B115C,  
minirypadlem a traktory řady Boomer.  
Tuto sekci pak završuje traktor  
New Holland T6.140 v krásné úpravě  
do lesa. Na TECHAGRU pro něj  
připravíme přirozené pracovní prostředí.  
Všechny stroje pak skýtají maximální  
pohodlí pro obsluhu a zpříjemňují  
život uživatelům. 



a MaGaZíN  |  jaro 2018  |  8 a MaGaZíN  |  jaro 2018  |  9

›  reportÁŽ›  reportÁŽ

Olympijský festival 2018 nabídl ná-
vštěvníkům příležitost vyzkoušet si  
na vlastní kůži disciplíny, s nimiž se po-
týkají světoví šampioni. Mohli se vydat 
na bruslařský ovál jako Martina Sáblí-
ková nebo vyzkoušet běžky a střelbu, 
které tak dobře zvládají naši biatlonisté 
Veronika Vítková a Michal Krčmář. 

Přízemí v pavilonu Z pod hlavičkou 
značky Škoda patřilo zejména curlingu 
a bruslení na hokejové ploše. Hned 
u vchodu dostal příležitost prezentovat 
se společně se Škodovkou v posled-

ní třetině festivalu také AGROTEC. 
Velkou pozornost zejména pánů budily 
předváděcí vozy Škoda Karoq i jeho 
větší „brácha“ Škoda Kodiaq.

MužsKé vášNě:  
vElKé vozy A hoKEJ
„Myslím, že přesně takový vůz bych 
potřeboval,“ pochvaloval si pan Milan 
předváděcí Kodiaq a zvědavě si prohlí-
žel interiéry obou aut. „Hodily by se mi 
oba dva. Kdybych nevěděl, co s penězi, 
mám jasno,“ žertoval. Jeho pětiletý syn 
si zase na stánku AGROTEC se zájmem 

vymaloval obrázek s Raškovkou  
a s pomocí sympatických hostesek  
složil papírovou hokejovou helmu 
v barvě zlata. Hned vedle jiný tatínek  
se synkem vášnivě propadli miniaturní-
mu hokeji, který se hrál v menším boxu 
s pukem a hokejkami. Pod přístřešky 
Škodovky se na televizní obrazovce 
odehrával vítězný zápas našich hoke-
jistů. „Pěkně, Jágr, pěkně a góóóóól,“ 
komentoval úspěšnou misi na ledě 
třináctiletý Jakub, jenž neváhal nasadit 
si sluchátka a vyzkoušet si profesi  
sportovního komentátora. 

V malý kousek Pchjongčchangu se proměnil v druhé polovině února areál brněnského  
výstaviště. Pavilon Z a jeho okolí ožily zimními sporty a olympijskou náladou.  
Nechyběl nikdo, kdo v sobě má alespoň špetku sportovního ducha,  
a tuto výjimečnou událost si nenechal ujít ani AGROTEC. 

olyMpijSkÁ NÁlada vlÁdla i v brNĚ, 
aNi aGrotec u toHo NeMoHl cHybĚt

CurliNg JE doCElA dřiNA
Uvnitř se dala absolvovat výuka  
v metané, venku se odvážlivci vrhli 
na volnou jízdu na snowboardu, velkou 
pozornost vzbudily i běžky, lekce střelby 
a běžecká trať. Ti nejstatečnější 
vyzkoušeli také skokanský můstek. 
Velké fronty se stály na curling, 
na první pohled sport vzbuzující  
úsměv zejména díky zametání trati.
„Zjistil jsem, že to vypadá jako legrace, 
ale ve skutečnosti je to docela velká 
dřina. Kámen je těžký, když máte mít 
správný postoj a ještě ho poslat co nej-
dál, není lehké neuklouznout,“ zhod-
notil své zkušenosti pětatřicetiletý Jiří. 

Jeho děti zase před kamenem poctivě 
zametaly trať a měly co dělat, aby rych-
losti kamene stačily.

NEJEN ziMNí sporTy
Olympijský festival v Brně nezůstal 
jen ve znamení sněhu a ledu, ale dal 
nahlédnout i do klání paralympioniků 
např. v podobě sledge hokeje či kraso-
bruslení handicapovaných, ale na místě 
byly třeba také šachy, biliár či lezecká 
stěna. Ve venkovním areálu pak řádili 
malí i velcí na improvizovaných hřištích 
pro florbal, hokejbal či pozemní hokej.
A ještě jedna kuriozita lákala návštěv-
níky – možnost usednout do skibobu, 
i když jeho trasa byla po rovince  
a poměrně krátká.

„Atmosféra skvělá, myslím, že toto se 
všem organizátorům rozhodně poda-
řilo. Moc jsme si to užili, a jak je vidět, 
není pravda, že jsme my Češi národem 
peciválů. Mám z toho radost a už se 
těším, jak to bude vypadat zase za čtyři 
roky,“ komentovala zážitek z festivalu 
paní Jana, která vyrazila do areálu na 
výstavišti s manželem, dvěma svými 
dětmi a jejich kamarády od sousedů. 
Na facebookové stránce Olympijského 
festivalu se v závěrečný den objevilo 
výmluvné shrnutí: „Bylo to krásné. Bylo  
to intenzivní. Děkujeme všem návštěv-
níkům festivalu za neskutečně našlapa-
nou olympijskou atmosféru a nezapo-
menutelné sportovní dobrodružství. 
Brno, díky, loučíme se…“ ‹‹
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Festival připomněl slavné české 
sportovce zimních olympiád. Raškou 
počínaje, nabídl paralympijské hry 
pro handicapované a na programu 
nechyběla ani oslava dvaceti let od 
získání hokejového zlata v Naganu. 
AGROTEC propojil sport a hry  
s prezentací nových vozů Škoda 
Kodiaq a Škoda Karoq. 
Přímo v pavilonu Z se díky velkoploš-
né projekci dalo fandit našim sportov-

cům v Pchjongčchangu, kteří si sáhli 
na nejednu medaili. Předposlední den 
festivalu i olympiády se tak mnozí stali 
svědky okamžiku, kdy Ester Ledecká 
přebírala druhou zlatou medaili. Zá-
žitek to byl velmi intenzivní. „Nejsem 
měkota, ale tento bezprostřední zážitek 
mne dojal, i slzu jsem zamáčkl,“ při-
znal s menší nadsázkou pan Petr, který 
ceremoniál sledoval s desítkami dalších 
fanoušků na velkém plátně. ‹‹

SportovÁNí Na ledu a SNĚHu  
i SdíleNí ZÁŽitků 
Biatlon, bruslařský ovál, snowboard, sjezd na lyžích i další atrakce mohli během Olympijského  
festivalu v Brně absolvovat návštěvníci pavilonu Z a okolního areálu, kde vznikl zasněžený  
snowpark a běžecká trať. Dopoledne se bavily především školy, odpoledne a o víkendech  
široká veřejnost. Nešlo však jen o sportovní nadšení, ale taky o fandění a sdílení zážitků. 

„NejSeM MĚkota, ale teNto 
beZproStředNí ZÁŽitek MNe 
dojal, i SlZu jSeM ZaMÁčkl,“ 
přiZNal S MeNší NadSÁZkou 
paN petr, který cereMoNiÁl 
Sledoval S deSítkaMi  
dalšícH faNoušků  
Na velkéM plÁtNĚ.

›  fotoreportÁŽ›  fotoreportÁŽ
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minerálních látek z půdy. Obsah bobulí 
je jiný než pouze z povrchové vody. 
Čím víc jedinců na hektaru, tím lépe. 

Jakou techniku nyní využijete?
Dnes už se vyrábí mechanizace podle 
potřeb vinařů. My se potřebujeme 
dostat do vinic, kde máme hodně velký 
počet jedinců – konkurentů. Zvolili 
jsme si řádky 2 metry široké a hlavy 
keře révy vinné 80 centimetrů mezi 
sebou. Abychom půdu dokázali obdělat, 
hledali jsme mechanizaci, která by nám 
vyhovovala. Právě do této „dvoumet-
rovky“ se vejde traktor New Holland, 
který jsme koupili od firmy AGROTEC. 
Pro tento typ vinice se nám hodí, navíc 
nabízí slušný poměr cena / výkon, který 
je opravdu odpovídající. Využíváme 
i servisu u firmy AGROTEC na výměnu 
oleje a podobně. AGROTEC nabízí 
službu, že přijede, když potřebujeme, 
a na místě dá věci do pořádku. 

Jakou metodu zpracování  
vína používáte?
Na naše vína používáme poměrně 
moderní technologii – metodu řízeného 
kvašení v nerezových tancích. Přesto se 
domnívám, že 85 procent kvality vína 
se vyrábí ve vinici. Tam hrozen natáhne 
minerální látky, když má kořeny dosta-
tečně hluboko. Musíte mít dobré klima, 
málo hroznů na keři, ale zase hodně 
keřů, abyste to množství vyrovnali,  
a vinici se věnovat. Když je složení hroz-
nu dokonalé, už ho jen ve sklepě nesmí-
te pokazit. Pokud přivezete nekvalitní 
hrozny a máte pět až šest kilo na keři, 
pak už vás nezachrání ani technologie. 

poznáte kvalitní víno  
už podle hroznu?
Nejen to. Samozřejmě existují pomoc-
níci. Můžete si změřit cukernatost 
či pH. Ale i chuť hroznu, vzhled bobul-
ky, vzhled peciček, zdravotní stav hroz-
nu vám hodně řekne. Všechno vám 
napoví – i to, kdy by se mělo sklízet.

Jakou roli sehrávají  
při zpracování vína sklepy? 
Máme více sklepů, jeden je např. ležác-
ký, jiný kvasný, kde technologie dokáže 
vína při alkoholické fermentaci ochladit 
i ohřát či vyškolit. Tam máme čerpadla, 
lisy, filtry a podobně. 

Před vinobraním ale musí být kvasný 
sklep prázdný a nachystaný pro novou 
úrodu. Když víno není lahvově zralé, jde 
do ležáckého sklepa, kde už nemáme 
žádnou technologii s výjimkou sklado-
vacích sudů či nerezových tanků. Tam 
víno uložíme a čekáme, až bude v opti-
mální poloze, aby se dalo nalahvovat. 

Jakým odrůdám se na pálavě daří? 
Určitě se daří bílým odrůdám –  taková 
klasika jsou Ryzlink vlašský, Veltlín 
zelený, Ryzlink rýnský, Sauvignon,  
momentálně je hodně oblíbená Pálava. 
My jako jedni z mála pěstujeme  
na Pálavě také Irsai Oliver. Vápenec,  
na kterém se naše vinice pěstují,  
má zvláštní složení, to jinde nezískáte. 

Jaké víno máte vy sám nejraději?
Já mám rád dobré víno. Myslím, že být 

vyhraněný na jeden druh vína člověka 
hodně ochuzuje. Existují úžasná vína 
a považuji vždy za dobré pochopit, 
co chce vinař svým vínem říci. Když 
zajedete do Burgundska, bude vám 
Chardonnay, které bylo 24 měsíců 
v bariku, chutnat jinak, než kdybyste 
ho dostali doma. Řekli byste třeba, že se 
nedá pít a je samá tříslovina. Ale když 
v Burgundsku strávíte s vinařem pár 
dní a pochopíte jeho filozofii, proč a jak 
to dělá, tak vám víno začne chutnat. 
Když porozumíte vztahu vinaře k vínu, 

pochopíte i vína. Jakmile přijdete do 
sklepa k vinaři, dýchne na vás architek-
tura, krajinotvorba, vinařovo zázemí, 
vše má rázem jinou chuť. 

zachováváte i nějaké vzorky  
pro budoucí generace?
Určitě něco děláme a máme i založený 
malý archiv našeho vinařství. Sledujeme 
vývoj vína, jak se chová po letech, ale 
jsou to roky a roky zkušeností a studia. 
Znám firmy, které archivují vína a nako-
nec z deseti odrůd vyberou tři. Není 
vůbec jednoduché předvídat, jak se víno 
po deseti letech zachová, navíc poptáv-
ka po archivních vínech není taková. 
Cíleně se tím nezabýváme, ale snažíme 
se některá vína zachovat a pravidelně je 
jednou ročně kontrolujeme. Musíte sle-
dovat zdravotní stav vína, kdy graduje, 
kdy je na vrcholu a kdy začne klesat. ‹‹

spony, než jsme chtěli. Dřív se změřil 
traktor Zetor a podle jeho šířky se 
udělaly meziřady. Proto jsme také měli 
řádky 3 metry od sebe a na hektar se 
vešlo 2700 hlav. Pro nás je však ideální 
mít vinici více zahuštěnou. Třeba v Bor-
deaux mají sice víc sluníčka a vinohra-
dy nižší, ale listová plocha na jednu 
hlavu je daleko menší – 8 až 9 tisíc keřů 
na hektar. Réva pak dělá sama sobě 
konkurenci, a když na sebe narazí, roste 
do hloubky, což my potřebujeme. Čím 
je hlouběji zakořeněná, tím víc získává 

›  poHled ZÁkaZNíka

„Můj děda dorazil na Pálavu v roce 1945, když se osídlovalo pohraničí, a začal vinařit,“ 
přibližuje Jiří Šilinek počátky rodinného vinařství ve vinařské obci Pavlov. Novodobá  
historie Vinařství Šilinek se začala psát v roce 1991. „Od té doby je to práce na plný  
úvazek, je to náš kůň a živí nás,“ dodává. Jiří Šilinek je třetí z generace Šilinků,  
kteří zasvětili svůj život vínu. V práci ve firmě nyní pokračuje i jeho syn.

jiří šilinek: pĚtaoSMdeSÁt proceNt 
kvality víNa vZNikÁ ve viNici

Jak velké je vaše vinařství 
a co vše to obnáší?
V době družstevního kolchoznictví – 
jak bych to nazval – nebylo samozřejmě 
naše vinařství tak veliké, protože se 
musely majetky sloučit. Dnes máme 
sedm hektarů vinohradu. Práce to je 
a vždycky byla. Nejde jen o sezonní 
záležitost, ve vinici se pracuje celo-
ročně. Na Silvestra začínáme pomalu 
stříhat, pak se vyvazuje, hnojí… A to 
samé ve sklepě: vína se začínají školit, 
zpracovávat, etiketovat. Nejvíc činností 

abycHoM půdu dokÁZali 
obdĚlat, Hledali jSMe 
MecHaNiZaci, kterÁ 
by NÁM vyHovovala.  
prÁvĚ do této  
„dvouMetrovky“ 
Se vejde traktor 
New HollaNd,  
který jSMe koupili  
od firMy aGrotec.

se kumuluje v době vinobraní. Tehdy 
vrcholí prodej pro zákazníky, vinotéky, 
hotely či restaurace, což je naše parketa, 
ale samozřejmě i sběr hroznů a jejich 
zpracování.

Co vás čeká letošní jaro? 
Chceme vysazovat skoro tři hektary 
vinohradu v rámci obnovy vinice. Když 
je vinice starší a nevýkonná, musí se 
vysadit nová. Nám zbyly ještě některé 
vinice z období „družstevnictví“, které 
nebyly v optimálním stavu a měly jiné 

›  poHled ZÁkaZNíka
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„Zajišťujeme zemědělská řešení, 
abychom maximalizovali efektivitu 
a produktivitu našich zákazníků: 
zemědělskou techniku perfektně 
koordinujeme s produktem, na který 
se napojuje. To, co děláme, je sjedno-
cení naší technologie se specifickými 
zkušenostmi z Kongskilde,“ uvedl 
Carlo Lambro, prezident společnosti 
New Holland Agriculture. V duchu 
propojení obou značek se nesla i celá 
expozice New Holland – Kongskilde. 
Zákazníci tak dostali jasný signál 
o zařazení vybrané techniky do 
nabídky New Holland Agriculture. 

výrobKy NA sKlizEň  
vE žluTé
„Kongskilde patří k průkopníkům 
ve svém oboru. Jde o dobře zavede-
ného hráče, jenž má přesně takový 
druh dědictví a know-how, jaké jsme 

potřebovali pro nejlepší portfolio  
závěsné techniky ve své třídě. Společ-
ná platforma dává příležitost růstu 
oběma našim značkám,“ objasnil 
Lambro. Nové výrobky na sklizeň 
a ošetřování píce ponesou do budouc-
na žluté označení a stroje na zpraco-
vání půdy získávají barvou modrou.
V rámci techniky na sklizeň  
a ošetřování píce došlo na veletrhu 
AGRITECHNICA 2017 k představení 
dvou základních modelů žacích strojů 
ve žlutých barvách New Holland 
s kondicionérem GXF 3205P 

a GXS 3205P a s názvy DiscCutter 
F 320P a DiscCutter 320P. Tyto typy 
strojů čeká distribuce v regionu 
Evropy, Blízkého východu, Afriky 
(EMEA) i v zemích Asie a Pacifiku 
(APAC) v prodejní sítí společnosti 
New Holland. S dodávkami se začíná 
na jaře 2018.

NávšTěvA výrobNího  
závodu KoNgsKildE
V souvislosti s integrací New Holland 
– Kongskilde navštívili v lednu 2018 
pracovníci firmy AGROTEC, a. s.  
výrobní závod Kongskilde v polském 
Kutnu. K výjezdu náleželo i technic-
ko-obchodní školení na produktovou 
řadu strojů na sklizeň a ošetřování 
píce. Zúčastnili se ho zástupci divize 
ZaPT, A-Tech i A-Parts. 

„První den jsme zavítali do sídla 
vedení společnosti, kde se konala 
prezentace firmy. Poté následovala 
prohlídka výrobního závodu, kde 
jsme si prošli všechna stanoviště 
od vývojového centra a svařovny 
přes moderní práškovou lakovnu 
a montážní linku až po velký sklad 
náhradních dílů. Samotné školení, 
které trvalo dva dny, bylo propojeno 
s názornou ukázkou strojů,“ přiblížil 
atmosféru návštěvy Zbyněk Javůrek, 
produktový manažer Kongskilde. 

„Prohlídka továrny Kongskilde pro  
nás znamená velký přínos a opět 
nás přesvědčila o kvalitě vyráběných 
strojů,“ dodal Javůrek. Na základě 
získaných informací už AGROTEC 
připravuje školení pro dealerská 
a servisní střediska. Chystá se  
rovněž řada statických i dynamic-
kých prezentací v rámci celé ČR. ‹‹

›  předStavujeMe

Na veletrhu AGRITECHNICA 2017 v německém Hannoveru předvedla  
na svém stánku firma New Holland novou zemědělskou techniku, kterou začlenila  
do svého produktového portfolia díky získání společnosti Kongskilde Agriculture.  
Její akvizici New Holland dokončil v průběhu loňského roku. 

ZÁvĚSNÁ tecHNika koNGSkilde  
v Nabídce New HollaNd

Firma AGROTEC a první republika mají společného víc, než by se na první pohled zdálo. 
Právě v době, kdy slavíme sto let od vzniku samostatného Československa, se hodí  
více než jindy připomenout, že právě v Hustopečích, kde sídlí AGROTEC Group,  
trávil T. G. Masaryk své mládí. Konkrétně zde pobýval u tety Veroniky  
a studoval na místní piaristické reálce v letech 1861–1863.

V Hustopečích se totiž narodila matka 
T. G. M. Terezie z rodu Kropáčků, 
který pocházel původně z Prostějova. 
Masarykův dědeček Josef Kropáček byl 
řezník a patřil v Hustopečích k váže-
ným měšťanům. Za císařského kočího 
Josefa Masaryka se Terezie Kropáč-
ková provdala v Hodoníně po letech 
služby ve Vídni. Syn Tomáš se jí narodil 
7. března 1850. Následovali ho ještě 
další čtyři sourozenci, ale dospělosti 
se dožili jen bratři Martin a Ludvík. 
Tomáš absolvoval obecnou školu v Čej-
kovicích a další studia v Hustopečích 
byla pro matku jasnou volbou – věděla, 
že ho dává do důvěrně známého pro-

středí a navíc svěřuje do péče své sestry 
Veroniky, manželky pekaře Kosa. 

rodičE odpočívAJí  
NA husTopEčsKéM hřbiTově
Masarykovi rodiče se do Hustopečí 
vrátili v roce 1884, kde však Terezie 
o tři roky později zemřela. Její manžel 
žil v Hustopečích ještě dalších dvacet 
let jako vdovec. Oba jsou pochováni na 
hustopečském městském hřbitově. 

Na matku Masaryk vzpomínal s láskou: 
„Matka měla na mne větší vliv než 
otec; otec byl nadaný, ale prostý, kápo 
v domě byla maminka… Nás tři děti 

t. G. MaSaryk a HuStopeče

T. G. Masaryk (jako student).

›  kříŽeM krÁŽeM
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hasačerty měla ohromně ráda; snad 
jsem byl jejím miláčkem, ale spíš by 
toho byl zasluhoval bratr Martin,  
z nás tří nejhodnější, nejčistší,  
anima candida, jak se říká.“

dobA sTudií
Ve své autobiografii, kterou připojil 
v roce 1876 ke své žádosti o připuštění 
k doktorským zkouškám, vzpomíná 
Masaryk na studia v Hustopečích 
a na pobyt u strýce Kosa následovně: 
„Na památku ze své studentské svět-
ničky jsem si vyprostil od svého učitele 
knížku, kterou jsem se naučil zpaměti. 
Byla to fyziognomie ve smyslu Lavate-
rově.“ V reálce se údajně musel naučit 
téměř vše zpaměti, protože se hovořilo 
německy, což působilo blahodárně na 
jeho paměť i výcvik v mluvení. V prv-
ním pololetí prvního ročníku byl mezi 
28 žáky, pokud jde o prospěch, čtvrtý 
v pořadí, ve druhém pololetí už pokro-
čil na druhé místo. Do kolektivu příliš 
nezapadl – spolužákům se vyhýbal 
a oni jemu také. 

Jako student Masaryk rád chodil na 
výlety. Dokonce existuje kresba z roku 
1875, která znázorňuje místa, kam rád 

na svých vycházkách zavítal. Kromě 
Hustopečí k nim patřily Uherčice, 
Starovice, Horní Bojanovice, Klobouky, 
Krumvíř, Kašnice, Hostěrádky, Bošovi-
ce, Ždánice a další. 

TriuMfálNí NávrAT
Hold Hustopečím vzdal Masaryk  
v roce 1924 při svém putování po  
Moravě s názvem President mezi 
svými. Před tamní radnicí pronesl tato 
slova: „Těší mě, že mne pokládáte za 
svého. Moje matka se zde narodila 
a jí děkuju snad za nejdůležitější  
popudy k mému pozdějšímu  
duševnímu a mravnímu životu…“ 

Čestným občanem Hustopečí se  
Masaryk stal v roce 1930. Na Husto-
peče Masaryk nikdy nezapomněl a po-
važoval je za svůj domov. Prsť hlíny 
z matčina hrobu byla dokonce v roce 
1937 uložena do Masarykova hrobu 
v Lánech.  ‹‹

Použitá literatura: 
A. Janšta, S. Nezhodová:  
Masaryk a Hustopeče, Hustopeče 2006
Foto: fotografické sbírky 
MMG Hustopeče.

›  Z HiStorie›  kříŽeM krÁŽeM

V době vzniku Československa patřily 
vozy z Mladé Boleslavi k nejčastěji 
využívaným automobilům na našem 
území. První oficiální soupis moto-
rových vozidel z března 1922 prozra-
zuje, že z celkových 4928 osobních 
automobilů jich bylo 1164 (23,6 %) 
značky Laurin & Klement. Ta se již 
dříve vypracovala na největší podnik 
svého druhu v rámci rakousko-uherské 
monarchie.
Exportně orientovaná automobilka 
Laurin & Klement překonala počáteční 
potíže spojené s hospodářskou stagna-
cí po první světové válce a rozpadem 
tradičních trhů a spojila se se silným 
a strategickým partnerem. Slavné 
jméno Škoda nesou její výrobky od 
roku 1925. Počátek třicátých let přinesl 
novou generaci moderně řešených mo-
delových vozů Škoda Popular, Rapid, 
Favorit a Super. To vrátilo značku  
Škoda na první pozici na tuzemském 
trhu. Rozvinul se také export do Evro-
py, Asie i zámoří. 
Automobily Laurin & Klement / Škoda 
se staly charakteristickým prostředkem 
prvorepublikové osobní a nákladní do-
pravy. Nabízely kvalitu i spolehlivost, ale 
také výhodnou cenu. Podíl na úspěchu 
měla rovněž moderní konstrukce a nad-
časově elegantní design. Není divu, 
že si tuzemskou značku oblíbila i řada 
osobností spojená s českou historií. ‹‹

Foto: Fotografie poskytl  
Archiv společnosti Škoda Auto.

vip záKAzNíCi 

•	 Prezident	Masaryk	–	v	květnu	1926	byla	Hradu	dodána	Škoda	–	Hispano	Suiza
•	 Rudolf	Beran,	poslanec	Národního	shromáždění	ČSFR	a	pozdější	protektorátní	premiér	–	objednal	si	Superb
•	 František	Udržal,	poslanec	Národního	shromáždění	ČSF,	ministr	národní	obrany	a	premiér	–	Superb
•	 Olga	Scheinpflugová	–	herečka,	manželka	Karla	Čapka	–	zakoupila	Škodu	Popular
•	 Běla	Syrová,	manželka	generála	Syrového	–	Škoda	Rapid	(typ	421)
•	 František	Plánička,	fotbalový	brankář	–	Škoda	Popular

100 let voZů škoda
Automobily značky Škoda nerozlučně patří k historii našeho státu.  
I první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk používal 
výhradně vozy českých značek, konkrétně automobily Laurin & Klement 
a Škoda Hispano-Suiza.

škoda v letecH 1918 – 1938

1918 –  rozpad Rakouska-Uherska, automobilka  
se začíná orientovat proexportně

1919 – továrnu v Mladé Boleslavi navštívil prezident Masaryk
1925 – začíná fúze společnosti Laurin & Klement s Plzní (Škoda)
1934 –  na výsluní se dere nová modelová řada: Popular, Rapid a Superb 

strmě poklesla pořizovací cena vozidel
1936 –  Škoda se ocitá na 1. místě ve výrobě vozidel v Československu
1937 – vozy zn. Škoda se vyváží do 36 zemí
1938 – vozy zn. Škoda se vyváží do 39 zemí

Terezie Masaryková (matka)

1 – T. G. M. na hřbitově 
2 – Tiskárna
3 – Rodný dům matky 
4 – Stará rezidence, Reálka

dobová MApA  
husTopEčsKA1 2 

4 

3 

Josef Masaryk (otec)
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nominovat na mistrovství republiky 
a možná i nějakou mezinárodní soutěž. 
Vše záleží na zdraví a formě. Těším se 
na spolupráci s trenérkou Timeou  
Trajtelovou, mým týmem i firmou  
AGROTEC, která mi poskytla dopravu 
na absolvované soutěže – osobní 
automobily Škoda a Kia. Nesmírně si 
vážím, že AGROTEC podporuje své 
zaměstnance. Ještě jednou díky!
Čtenářům přeji hodně úspěchů,  
pevnou vůli a motivaci na jejich cestě 
za vytouženým cílem. Dokážete vše,  
co si přejete – jen vytrvat a věřit 
sami v sebe!“. ‹‹

›  aktivNĚ S aGrotec a. s.

do práce. Z práce mířím rovnou do 
fitka, kde mě čeká silový trénink, kardio 
nebo pózování. Většinou cvičím dva 
dny a den mám volno. Cítím se tak dob-
ře. Důležitá je i regenerace, odpočinek 
a kvalitní spánek.
V mé stravě převažují bílkoviny, jím 
méně sacharidů a tuk si držím na nor-
málu. Vše si dávám díky aplikaci, kterou 

mám v mobilu, do kalorických tabu-
lek. Vím, co jím. Zeleninu si nevážím. 
Pokrmy se snažím připravovat v páře 
a bez tuku, přednost mají jednoduchá 
a zdravá jídla. Stravuji se pětkrát denně, 
což mi maximálně vyhovuje. 
Jako první soutěž v bikini fitness 
jsem 18. října absolvovala ATRIUM 
FLORA GRAND PRIX 2017 v Praze. 
Neuvěřitelné se stalo skutečností a já 
obsadila úžasné 2. místo. Byl to pro mě 
nádherný zážitek! Na PARTNER CUP 
21. října v Čelákovicích jsem se umístila 
na 3. pozici. Třetí soutěž - GRAND 
PRIX PEPA OPAVA – patřila k těm 
nejnáročnějším. Přesto se mi ve velké 
konkurenci zahraničních soupeřek 
podařilo získat 5. místo. Sezonu jsem 
zakončila 29. října GRAND PRIX 
FITNESS BRNO. Odtud jsem si odnesla 
6. místo, velkou motivaci a nadšení 
na sobě dále pracovat. Mým přáním 
je připravit se na jarní sezónu 2018 do 
nových pohárových soutěží, zkusit se 

uKázKA  
JídElNíčKu
SNídaNĚ 
tvaroh 250 g, mandle natural  
oloupané 12 g, arašídové máslo 
LifeLike, skořice

SvačiNa dopoledNí
krůtí šunka 30 g,  
Leerdammer Lightlife sýr 25 g,  
gervais 30 g, jedno vejce, rýžový 
chlebíček racio, cherry rajčata, 
polníček

obĚd 
kuřecí prsa 120 g,  
jasmínová rýže 30 g, hrášek

večeře 
kuřecí prsa 120 g,  
jasmínová rýže 30 g, hrášek

po tréNiNku
25 g proteinu

„Jmenuji se Žaneta Jašková, je mi 26 let 
a žiji v Hustopečích. Práce ve firmě 
AGROTEC mě baví a naplňuje, proto-
že je pestrá a zajímavá, a také mne těší, 
že v našem oddělení vládne pohoda 
a skvělý kolektiv. Díky vedoucímu 
Adamu Půčkovi jsem se zvládla už 
hodně naučit. Vážím si ho, neboť je 
jeho zásluhou, že prodáváme pouze 
kvalitní vozy a bazar velice dobře 
prosperuje.
Od 12 let se věnuji sportu. Začínala 
jsem jízdou na koni a byla to vášeň, 
která mě naučila disciplíně, vytrvalosti 
a důvěře k nádhernému zvířeti. U koní 
jsem vyzkoušela parkur, vytrvalost 
a také jsem vystupovala na různých 
akcích v dámském sedle. Má fotografie 
se dokonce objevila na obalech dvou 
knih o koních, které vydal fotograf 
Dalibor Gregor. Konkrétně šlo o tituly 
Fríský kůň – černá perla a Kniha citátů 
o lásce a o koních, kde jsem na obálce 
s fríským hřebcem Tjietsem, což byl 
Pan kůň s velkým srdcem.  

Před rokem a půl jsem začala chodit 
do posilovny. Jenom tak – pro radost. 
Protože jsem chtěla dát svému cvičení 
nějaký řád, rozhodla jsem se absolvovat 
seminář s Timeou Trajtelovou, který 
se konal v září 2016 v Brně. Timea je 
osobní trenérka bikini fitness, která ve 
svém mladém věku již dosáhla na tituly 
absolutní mistryně světa z roku 2015 
a juniorská mistryně Evropy 2015 a 2016.

Seminářem vše začalo. Oslovila jsem 
Timi, zda by mě mohla trénovat, ukázat 
mi, jak správně cvičit a zdravě se stravo-
vat. Slovo dalo slovo a v listopadu 2016 
jsme měly první trénink. Po několika 
měsících spolupráce jsem se rozhodla 
zkusit štěstí v podzimní soutěžní sezó-
ně. Fitness club Freedom v Hustopečích 
se stal mým druhým domovem. Ráno 
vstanu, uvařím si jídlo na celý den a jdu 

›  aktivNĚ S aGrotec a. s.

úŽaSňÁci MeZi NÁMi
Ve firmě AGROTEC pracuje řada úžasných a obdivuhodných lidí, kteří rozhodně stojí 
za pozornost, a proto bychom vás s nimi rádi seznámili. V jarním vydání vám přiblížíme  
aktivní život Žanety Jaškové, asistentky prodeje ojetých vozů. Momentálně se naplno  
věnuje bikini fitness, má za sebou první úspěchy a čeká ji nabitá sezóna.  
O svůj osobní příběh se s námi rozhodla podělit:  

Foto: Ronnie.cz (Tino Kuskunis).
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zajímavý krok zase někam dál. Letos 
AGROTEC přispěl i k doprovodnému 
programu, neboť Martin Rada přivezl 
do Zlína ukázat své závodní auto 
Abarth 124 Rally. 

Co je hlavní myšlenkou  
vašeho sportovního klání?
Vždy jsme měli zásadu, že chceme 
podpořit tělesně či duševně postižené-
ho mladého člověka, který potřebuje 
nějakým způsobem pomoci – ať už 
jde o příspěvky na vyšetření, nebo na 

rehabilitace. Zaměřujeme se na mladé 
lidi s postižením už od narození, kteří 
však bojují a chtějí se věnovat sportu, 
nebo mladé sportovce, které pozna-
menal úraz. Loni jsme třeba přispěli 
na rehabilitaci mladé lyžařce Veronice 
Fojtíkové. Byla úplně zdravá, ale po 
zranění na tréninku zůstala na vozíč-
ku. Rozhodli jsme se jí přispět, pro-
tože náklady na rehabilitace jsou pro 
její rodiče obrovské. Lékaři sice říkali, 
že se na nohy už asi nepostaví, ale za 
rok i díky nám udělala takový pokrok, 

že jsme ji letos podpořili znovu. Mezi 
těmi, komu se snažíme pomoci, jsme 
měli i atletku nebo koulařku, daří se 
nám podpořit více lidí. Naším cílem 
je pomáhat smysluplně konkrétním 
osobám, to se nám zdá úplně nejlepší. 
Nechceme dávat peníze nadacím a ne-
vědět, kam poplynou. Takhle se o nás 
dostanou vždy ke konkrétním lidem. 

Kteří známí rally jezdci  
se objevují v hokejovém týmu? 
Těch je spousta, protože zájem je 
opravdu veliký. Už i já jsem přepustil 
své místo dalším, kteří si chtějí přijet 
zahrát. Letos byl asi největší hvězdou 
Roman Kresta, dále se na ledě objevil 
Petr Uhel, spolujezdec Vaška Pecha, 
loni si s námi zahrál Honza Kopecký. 
Dá se říci, že AGROTEC Rally Ice 
Tour se pravidelně účastní jezdecká 
špička. Mně samotnému kvůli orga-
nizaci akce už na led ani nezbývá čas, 
poslední čtyři roky jsem nehrál. 

Jak se vám daří sestavit  
tým protivníků?
Většinou hráváme zástupci Čech  
proti zástupcům Moravy, ale letos 
se nám povedlo postavit tým hokejo-
vých legend ze Zlína. Účast byla velmi 
slušná: Petr Leška, Jarda Balaštík, 
Miroslav Blaťák, ze současných Zde-
něk Okál, opravdu jména, která něco 
znamenají. Jsme velmi rádi, že nás 
takto podpořili. ‹‹

›  kde jSMe poMoHli›  kde jSMe poMoHli

Podesáté v historii se letos v lednu na Zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně  
sešli závodníci rally, aby se utkali na ledě, a přispěli tak na dobrou věc. Výtěžek  
z akce totiž přispívá na léčbu, rehabilitaci či pomůcky handicapovaným dětem.  
Hlavním partnerem AGROTEC Rally Ice Tour je, jak název akce napovídá,  
firma AGROTEC. Organizace hokejového utkání i bohatého doprovodného  
programu spočívá na bedrech závodního jezdce Vladimíra Barvíka. 

Jak se vůbec zrodila myšlenka  
na ice rally Tour?
To je velice dlouhá historie. Na začát-
ku jsme se v zimní přestávce, kdy se 
moc rally nejezdí, potkali parta jezdců 
s našimi mechaniky a řekli jsme si: 
Pojďme se bavit na ledě. Každý z nás 
měl s hokejem nějakou zkušenost, 
a tak jsme si občas zahráli nějaký zá-
pas – třeba proti sportovním klubům 
ve Zlíně nebo proti týmu policistů. 
Moc jsme si to užívali a zjistil jsem,  
že zájem z hlediska hráčů je dost vel-
ký. Proto jsme se rozhodli udělat z na-

šich utkání nějakou tradici – a proč 
ne i bohulibou tradici. Ne, že bychom 
byli všichni milionáři, ale proč nedat 
nějakou tu korunu dohromady. Můj 
syn zrovna začínal na střední škole 
a mne tam zaujal jeho nový kamarád, 
handicapovaný spolužák. Hned mne 
napadlo, že právě on by finanční po-
moc uvítal, protože ho posune někam 
dál. Tak vznikla tradice Ice Rally Tour. 
Původně se na ni skládali jen hráči 
v kabině a s postupem času jsme za-
čali oslovovat i sponzory a akce rostla 
do větších a větších rozměrů. 

Kdy a jak začala vaše spolupráce  
s firmou AgroTEC?
AGROTEC se zapojil při 9. ročníku 
v roce 2017. Jelikož se z rally známe 
s generálním ředitelem Martinem  
Radou, tak jsme ho oslovili ke spo-
lupráci. Zrovna nás po letech opustil 
do té doby hlavní sponzor a AGRO-
TEC jeho roli převzal. Vyšel nám 
vstříc a celkem bez problémů jsme se 
dohodli. Tak se stal AGROTEC jedním 
z našich hlavních partnerů. Pomá-
há pokrýt náklady a má i finanční 
spoluúčast na darech. Pro nás je to 

X. aGrotec rally ice tour baví  
i přiSpívÁ Na dobrou vĚc
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zaznamená auto v protisměru. Usnad-
ňuje tak řidiči jízdu v noci a eliminuje 
oslnění ostatních účastníků provozu. 

ApliKACE šKodA CoNNECT 
A 6,5pAlCový displEJ
Fabia potěší novými aplikacemi  
i v interiéru. Infotainment systém 
Swing má úhlopříčku displeje 6,5 pal-
ce a naskýtá se i mnohočetné využití 
pestré škály mobilních online služeb 
Škoda Connect. Navigační systém 

doplňuje služba Online Traffic In-
formation s informacemi o dopravní 
situaci v reálném čase, díky inovativní 
technologii SmartLink+ lze využívat 
všech výhod Apple CarPlay, Android 
Auto, MirrorLinkTM a SmartGate.

šKálA prvKů siMply ClEvEr
Praktické detaily v duchu filozo-
fie Simply Clever zvyšují pohodlí 
a usnadňují používání vozů Škoda 
v každodenním provozu. Součástí 

výbavy nové Fabie je škrabka na led, 
umístěná po ruce ve víku palivové 
nádrže, a nově umožňuje i měření 
hloubky dezénu pneumatik. Nabízí 
se rovněž vybavení USB porty pro 
elektronická zařízení cestujících na 
zadních sedadlech. Zvolit si lze také 
oboustranný koberec do zavazad-
lového prostoru. V zavazadlovém 
prostoru modelu Škoda Fabia Combi 
naleznete v boční přihrádce také 
přenosnou LED svítilnu.

šKodA fAbiA,  
oblíbENý ModEl
škoda Fabia se stala třetím neprodá-
vanějším modelem značky a mezi-
národním bestsellerem v kategorii 
malých vozů. Hraje klíčovou roli 
v současné paletě modelů mlado- 
boleslavské automobilky. Díky svým 
kvalitám poskytla také základ pro nej-
novější úspěchy značky Škoda ve světě 
rally. Od roku 1999 se prodalo více 
než čtyři miliony vozů Škoda Fabia  
po celém světě, přičemž sama součas-
ná třetí generace modelu již překo-
nala hranici 500 000 vozů dodaných 
zákazníkům. ‹‹

›  do detailu›  do detailu

Škoda Fabia otevírá další kapitolu 
svého úspěšného příběhu. Populární 
malý vůz z Mladé Boleslavi dostal 
moderní a nezaměnitelný vzhled 
s nově tvarovanými hlavními i mlho-
vými světlomety, vybavenými navíc 
poprvé v historii Fabie účinnou dio-
dovou světelnou technikou. Pozornost 
si zaslouží také přepracovaná maska 
chladiče a modifikovaný design zadní 
části. U modelu Fabia s karoserií 
hatchback mají rovněž premiéru kola 
z lehkých slitin s průměrem 18 palců. 
Nové a zajímavé řešení skýtá také 
interiér vozu. Změnil se vzhled pří-
strojového štítu a dekoračních prvků 
na přístrojové desce. Na čalounění 
sedadel se objevují dvoubarevné  
vzory látek. 

ÚsporNé A živé 
zážEhové MoTory
Škála motorů vozu Škoda Fabia 
zahrnuje čtyři benzinové tříválcové 
motory o objemu 1,0 l.
Motory MPI s nepřímým vstřiko-
váním paliva dávají 44 kW (60 k), 
resp. 55 kW (75 k). Dva motory TSI 
disponují pokročilými technologi-
emi včetně přeplňování a přímého 
vstřikování benzinu do válců, což jim 
umožňuje produkovat nejvyšší výkon 
70 kW (95 k), resp. 81 kW (110 k). 
Oba motory TSI získaly filtr pevných 
částic a nejvýkonnější ze čtveřice 
motorů figuruje v nabídce také se  
sedmistupňovou převodovkou DSG.
Nabídka motorů u nové Fabie se 
zaměřuje na sofistikované zážehové 

fabia S NovýM deSiGNeM  
a Novou tecHNikou
Nový design přídě a zádě, nové LED přední světlomety i LED zadní svítilny,  
asistenční systém a vylepšený interiér, taková je podoba přepracovaného  
vozu Škoda Fabia, který absolvoval svou premiéru začátkem března na 
Mezinárodním autosalonu 2018 v Ženevě. Sofistikovaný charakter automobilu  
dále podtrhují živé a úsporné motory se zdvihovým objemem 1,0 litru. 

paraMetry  
ModerNícH 
ZÁŽeHovýcH  
třívÁlcovýcH  
Motorů Se poHybují 
Na SrovNatelNé  
úrovNi jako  
u vySoce účiNNýcH 
Motorů vZNĚtovýcH.  
výSledkeM je  
ZlepšeNÁ  
HoSpodÁrNoSt  
i NíZké eMiSe. 

pohonné jednotky, o něž zákazníci 
malých vozů projevovali zájem. 

Nové AsisTENčNí sysTéMy
Zvýšenou bezpečnost a větší pohodlí 
zajišťují u přepracované Fabie nové 
asistenční systémy, srovnatelné s vozy 
vyšších tříd. Nově dostupná funkce 
Blind Spot Detection upozorňuje 
řidiče na přítomnost vozidel v mrt-
vém úhlu nebo na automobily, které 
si rychle přibližují zezadu při jízdě 
po víceproudých dálnicích. Systém 
Rear Traffic Alert monitoruje, co se 
děje za vozem, a varuje před kolizí  
při couvání. Funkce Light Assist sama 
automaticky přepíná z dálkových 
na potkávací světla, jakmile systém 
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vždy jste se zabývala prodejem?
U vysokozdvižných vozíků a manipu-
látorů jsem začínala v administrativě 
a zpočátku jsem měla na starosti 
fakturace a účetnictví. Pak jsem se 
dostala na servis a postupně se stala 
vedoucí servisu, kdy jsem řídila tým 
lidí. Poté přišel na řadu také prodej. 

oblast stavební techniky  
bývá spíš doménou mužů.  
Jak se cítíte v mužském světě?
Musím říct, že mužský kolektiv má 
své výhody. Já s ním mám zkušenost 
už od začátku své profesní kariéry. 
Dle mého se s muži pracuje daleko 
lépe, mají jinou mentalitu a myšlení, 
vše vám dokáží vysvětlit a mají vám 
co předat. Zdají se mi praktičtější než 
ženy. To se mi osvědčilo i u předešlé 
práce na servisu, kde byla komuni-
kace s muži základem všeho. Sama 
jsem praktik a musím vědět, jak věci 
fungují a proč tak fungují, což vás 
kolegyně z kanceláře asi nenaučí. 

funguje to stejně i s kolegy  
v AgroTEC servisu?
Určitě ano, přijali mne do kolektivu 
bez problémů. Měla jsem možnost 
sem nastoupit a jsem za to ráda.  
Určitě bych neměnila.

prodáváte jen určitý typ strojů Case 
Construction? Kdo jsou vaši klienti?
Nabízím kompletní portfolio firmy od 
minirypadel až po speciální gradery. 

›  poHledeM ŽeNy›  poHledeM ŽeNy

Má za sebou patnáct let praxe v oboru manipulační techniky. V dceřiné společnosti  
AGROTEC servis působí jako obchodní zástupkyně přibližně rok. Přihlásila se  
do výběrového řízení, přišla a zvítězila. „Možná jsem zaujala tím, že jsem byla  
připravená, a nejspíš i svou profesní minulostí, protože jsem se jako žena  
odjakživa pohybovala v oblasti techniky,“ říká Lenka Schnablová. 

jSeM praktik a MuSíM vĚdĚt,  
jak vĚci fuNGují,  
říká lenka Schnablová

Klienty máme s kolegy rozdělené 
podle regionů. Já se starám o již-
ní Moravu, Zlínsko, Olomoucko, 
Znojemsko a  část Vysočiny. Rozpětí 
je poměrně široké, spolupracuji se 
středně velkými podniky, menšími 
soukromníky, ale i s velkými firmami, 
které mají centrálu v Brně nebo Praze 
a pobočky napříč regiony. Jejich poža-
davky jsou individuální – někde po-
třebují rypadla, jinde nakladače nebo 
smykem řízené nakladače. Největší 
poptávku zaznamenávám po rypadlo-
nakladačích, hned po nich následují 
minirypadla. Z novinek bych ráda 
zmínila kolové nakladače, využívané 
často v lomech.

Jak taková komunikace  
se zákazníkem probíhá? 
Je to opět individuální. Někteří kli-
enti už naše stroje znají a přesně ví, 
co konkrétně chtějí, popř. co potřebují 
změnit. Někdy jim stačí vyměnit starý 
stroj za nový. Přijdou ale i zákazníci, 

kteří s našimi stroji zatím nemají žád-
nou zkušenost nebo v oboru začínají. 
Chtějí poradit a hledají stroj pro urči-
tou činnost. Mají základní požadavky, 
představu o parametrech, využití 
či ceně a potřebují navést. Nedávno 
jsem měla poptávku po smykem 
řízeném nakladači, kdy klient věděl, 
co stroj musí převézt a jaké má mít 
příslušenství k dané stavbě, a řešili 
jsme v jaké ceně a výbavě stroj dodat. 
Se zákazníkem se musíte seznámit 
a vybudovat si nějakou vazbu, protože 
prodáváme dražší stroje a naše spolu-
práce je dlouhodobější. Pak se klienti 
vracejí. Kompletně zastřešujeme také 
servis, prodej přídavných zařízení, 
různých příslušenství a podobně. 

dokážete vy sama  
stavební stroje předvést? 
Ano, umím je ovládat a mám s nimi 
určité zkušenosti, i když se stále učím. 
Zákazníkovi dokážu předvést tech-
nické věci a usadit ho dovnitř. Přece 

jen neřídím stavební stroje každý den 
jako strojníci. Ovládání je sice úplně 
jiné než v autě, ale v podstatě funguje 
na podobné bázi, i když každý stroj je 
atypický. Vše je o zvyku, pak spoustu 
věcí děláte podvědomě. Problémy mi 
nedělá ani couvání. A velikosti jsem  
se nikdy nebála.

řídíte i mimo práci? 
Ano, jezdím ráda. Dá se říci, že i díky 
své profesi jsem velice aktivní řidič. 

Jak trávíte volný čas? 
Když nepracuji, věnuji se relaxu. 
V zimě ráda lyžuji, v létě mne baví 
cykloturistika. Ráda chodím do příro-
dy, tam sálám energii. Mým hnacím 
motorem je dcera. Také se rekreačně 
věnuji motosportu. Na motorce jsme 
loni s partou přátel vyrazili do Slovin-
ska a Rakouska. Jezdím na klid a na 
pohodu, rozhodně s nikým nezávodím. 
Motorka nabízí jiný úhel pohledu než 
auto a já si vždy cestu hodlám užít. ‹‹

Se ZÁkaZNíkeM Se MuSíte 
SeZNÁMit a vybudovat Si  
NĚjakou vaZbu, protoŽe  
prodÁvÁMe draŽší Stroje  
a Naše SpoluprÁce  
je dlouHodobĚjší.  
pak Se klieNti vracejí.
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›  vSaďte Se

Jelikož se stále prodlužují vzdálenosti, 
zvyšují se také požadavky na přepravní 
objem a rychlost souprav. Proto také 
společnost AGROTEC a. s. přistoupila 
k inovativnímu řešení a pro potřeby 
českých zemědělců se rozhodla rozšířit 
portfolio o další zajímavý produkt 
sloužící k přepravě komodit – traktor 
Iveco Trakker.

věTší přEprAvNí KApACiTA
Silné a výkonné traktory představují 
atraktivní artikl. Dopravní traktor Iveco 
je nejen silný, ale především zaručuje 
rychlou a efektivní přepravu. Ve srov-
nání s klasickou traktorovou soupravou 
nabízí větší kapacitu na přepravovaný 
materiál, má vyšší povolenou přeprav-
ní rychlost a zároveň nižší spotřebu 
PHM. Další výhodou je osvobození od 
tachografu. Zatím se projekt nachá-
zí v poslední fázi před dokončením. 
Premiéry se nový traktor Iveco Trakker 
dočká na Mezinárodním veletrhu země-
dělské techniky TECHAGRO v termí-
nu od 8. do 12. dubna na brněnském 
výstavišti. 

NEJryChlEJší A NEJsilNěJší
Díky manuální nebo automatizované 
převodovce Euro Tronic se Iveco Trak-
ker stává nejsilnějším a nejrychlejším 
dopravním traktorem na českém trhu. 
Jeho efektivní provoz zajišťuje výkonný 
a přitom úsporný šestiválcový motor 
CURSOR 13 s výkonem až 368 kW. 

Traktor Iveco představuje ideální ře-
šení pro ty, kdo hospodaří na větších 

rozlohách nebo u nichž převažuje 
přeprava nad mechanizačními prace-
mi. Rychle dopraví do cíle zeměděl-
ské komodity a produkty, na jejichž 
výslednou kvalitu má vliv skutečně 
rychlé zpracování. 

NásTAvby  
A KoNfigurACE NA Míru
AGROTEC má připravené řešení 
pro každého zákazníka ve spolupráci 
s firmou UMIKOV CZ s. r. o.,  
která se specializuje na nástavby 
a přestavby. Soupravy připravené  
na míru zásadním způsobem  
zvyšují celkovou produktivitu  
nejen zemědělských podniků. ‹‹ 

efektivNí řešeNí  
pro čeSké ZeMĚdĚlce:  
iveco trakker

Vsaďte se, že přeprava zemědělské produkce bude v České republice i nadále stoupat. 
Už nyní přesahuje 100 milionů tun materiálu za rok. Vzhledem k tomu, že roste i počet 
bioplynových stanic, stává se „krmivo“ velmi zajímavým artiklem. 

jSMe ScHopNi 
pokrýt veškeré  
vaše poŽadavky! 
ZvlÁdNeMe  
StaNdardNí  
SklÁpĚčovou  
NÁStavbu, ciSterNu 
pro odvoZ diGeStÁtu,  
velkoobjeMový  
NÁvĚS i SyStéMy  
vyMĚNitelNýcH  
NÁStaveb.

Hustopeče 
AGROTEC Tour 
ŠKODA AUTO

Hustopeče - areál společnosti AGROTEC 

9:00 – 12:00  
DĚTSKÉ 
ZÁVODY
 
      

11:30 a 12:30  
START MTB 
ZÁVODŮ NA 
50 A 30 KM

13:00  
RODINNÁ 
FITNESS JÍZDA,
DĚTSKÝ MARATON
 

CELODENNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM:
Bohatý celodenní doprovodný program pro děti 

i dospělé. Široká nabídka služeb, občerstvení, 
prodej sportovního zboží. Zábava pro celou 

rodinu. VSTUP ZDARMA

28. 4. 2018

HLAVNÍ ORGANIZÁTOR
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