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AGROTEC Petronas Syntium Rally
Jan Kopecký pošesté slavil vítězství

Karoq se představuje

Rekordní Kolo pro život

S Kodiaquem do vinice

› úvodník

Vážení přátelé,

soutěžte
s námi!
Vyhrajte vyladěný
balíček s letní tematikou!
Originální ceny se tentokrát vážou k létu a především značce
New Holland. Můžete se těšit na termotašku a praktický termoobal
na láhev! Pokud se zapojíte do naší soutěže a zároveň budete patřit
mezi trojici vylosovaných výherců. Tradičně vám přitom nabízíme
nápovědu, kterou najdete, když budete pozorně číst náš časopis.
Odpovědi na všechny otázky jsou v něm totiž ukryty. Pak už stačí jen
navštívit webové stránky www.agrotec.cz/a-magazin-anketa, vyplnit
požadované kontaktní údaje, zadat správné odpovědi, ohodnotit náš
magazín a přidat svůj názor. Soutěž končí 31. srpna 2017.

1/ Kdo inspiroval
Miloše Michlovského
k vytvoření
nealkoholického vína?
a/ Arabové
b/ řidiči
c/ těhotné ženy

2/ Jak velký je
zavazadlový prostor
u Škody Karoq
po sklopení
zadních sedadel?
a/ 1570 l
b/ 1600 l
c/ 1630 l

3/ Ve které zemi
se konal letošní
světový šampionát
bretaňských ohařů?

do rukou se vám dostává druhé letošní
číslo našeho magazínu, které vás informuje o dění uvnitř naší společnosti,
o nových trendech a zajímavých lidech.
Tentokrát jsme si byli nablízku ještě
mnohem častěji, než je tomu obvyklé.
Jen v Hustopečích jsme se v rozmezí
pouhých dvou měsíců mohli potkat na
závodě horských kol Kolo pro život,
na Dnu otevřených dveří společnosti
AGROTEC a v neposlední řadě jsme
společně prožívali atmosféru letošního
ročníku AGROTEC Petronas Syntium
Rally, která byla napínavá od první až
do poslední rychlostní zkoušky. Ať jste
tyto akce navštívili jako zaměstnanci,
obchodní partneři, či jen náhodní
návštěvníci, věříme, že jste se s námi
cítili dobře. Za nás můžeme říci, že my
se s vámi opět rádi setkáme. O tom,
že se snažíme vytvářet příjemné pro-

středí nejen pro klienty, ale i pro své
zaměstnance asi nejlépe svědčí úspěch
v prestižní soutěži Zaměstnavatel roku.
V kategorii do 5 tisíc zaměstnanců
jsme totiž získali druhé místo v regionu, což vnímáme při naší premiérové
účasti jako velké pozitivum a ocenění
naší práce. S tím tentokrát souvisí
i pravidelná rubrika Pohledem ženy,
v níž vás seznámíme s naší prodejkyní
vozů Kia Petrou Leskourovou. Máte
rádi kvalitní moravská vína a jejich
vychutnání vám kazí vaše každodenní
jízdy autem? Miloš Michlovský se svou
společností Vinselekt dokázal najít
řešení nejen pro řidiče, ale například
i pro nastávající maminky a ženy na
mateřské dovolené, pro něž je alkohol
tabu. Jako jediný vinař v tuzemsku
vyrábí v Rakvicích na Břeclavsku
nealkoholická vína, která překvapí
svou svěží chutí a kvalitou. A pokud se chystáte na letní dovolenou

do Chorvatska, vězte, že se z této destinace před nedávnem vrátil Miroslav
Horáček se svými bretaňskými ohaři,
jemuž k reprezentaci České republiky společnost AGROTEC pomohla
s dopravou. Věříme, že si při pročítání
našeho magazínu najdete témata, která
vás budou zajímat, a užijete si se svými
blízkými letních prázdnin.

Martin Novák
Marketingový ředitel
společnosti AGROTEC

a/ v Rumunsku
b/ v Chorvatsku
c/ v Černé Hoře

Výherci z minulého čísla jsou: Martin Stibůrek, Michal Tretter, Lenka Troubilová
Najdete nás
na sociálních sítích

agrotec.cz

@agrotecgroup

agrotec group

agrotec a. s.
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Krásné slunečné počasí, spousta atrakcí a nabitý program. Takový byl letošní
Den otevřených dveří ve společnosti AGROTEC Hustopeče. Celá akce
připravená pro všechny rodinné členy návštěvníky lákala. Do areálu firmy
si jich v sobotu 13. května našlo cestu bezmála dva tisíce. Málokdo přitom
odcházel domů už před polednem.
Dvě desítky stanovišť, na kterých si každý mohl
vybrat dle svého gusta. Muži se až podezřele často
ochomýtali poblíž závodní Alfy Romeo generálního ředitele společnosti AGROTEC Martina Rady.
Nejdřív zpravidla po očku sledovali, za jak dlouho
dokážou jiní návštěvníci vyměnit přední kolo, pak si
vyhrnuli rukávy a dali se sami do souboje s časomírou, heverem a dobře utaženými šrouby. „Nejlepšího
času dosáhl náš mechanik, ale vzhledem k tomu,
že je profesionál, tak jsme mu jeho výsledek vynásobili dvěma. Do čela se tak dostali jiní borci,“ prozradil
generální ředitel společnosti AGROTEC.Velký zájem
byl také na stanovištích zkušebních jízd traktorů
a Fiatu Fullback, kde projížďka členitou tratí lákala
nejen muže a děti, ale i přítomné dámy. Na vlastní oči
se mohli přitom přesvědčit, jak traktor dokáže zastavit
a stát do kopce bez použití ruční brzdy. ‹‹
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› kaleidoskop

Poněkud překvapivě se velký zájem
žen koncentroval u timbershow, tedy
sportu, který má všechny atributy
chlapského pojetí síly. Dva profesionální borci při něm představili, jak
rychle jde přeseknout kmen stromu,
odříznout z něj několik centimetrů
silný kotouč běžnou motorovou pilou
a následně i speciální závodní. Muži si

› kaleidoskop

mohli vyzkoušet, kolik času potřebují
k přeřezání kmene masivní pilou,
zatímco ženy se bavily zatloukáním
hřebíků do kmene, přičemž se jim
počítaly jednotlivé údery.
Děti mezitím zkoumaly, jaké to
je pohybovat se ve světě virtuální
reality a jak vypadá formule studentů
Vysokého učení technického v Brně.

Ty nejmenší lákaly nafukovací atrakce
a speciální dřevěný kolotoč s ručním
pohonem. Připravena pro ně byla
i malá zoo, kde si mohly nejen pohladit zvířata, ale dokonce se povozit na
koních.
Rodiny se opět sešly na dalších stanovištích. Nejčastěji to bylo v showroomech společnosti AGROTEC, v nichž
si mohly prohlédnout nové modely aut
značek Škoda a Kia. U prvně jmenované zaujal svým téměř třicet metrů
dlouhým modelem autovlaku Emil
Urbánek z Moravské Nové Vsi.
„Modelařinou se zabývám od roku
2000, a když už jsem dělal lokomotivy
a vagóny, tak jsem na ně postavil
i škodovky, aby to nebylo tak prázdné,“
zubil se vykuleným očím návštěvníků
muž zapsaný v České knize rekordů.
Do parného dne se náramně hodila
i zmrzlina, kterou si mohli návštěvníci
vychutnat u poslechu kapely Na2fáze.
Ta se představila na mobilní stage,
kde využila moderní promotruck společnosti AGROTEC. ‹‹

Den otevřených dveří Olomouc

AGROTEC Group patří
k nejlepším zaměstnavatelům
Celá skupina AGROTEC Group včetně svých dceřiných společností
AGRI CS a.s. a AGROTEC servis s.r.o. se nově pyšní umístěním
v prestižní soutěži Zaměstnavatel roku. Do soutěže jsme se zapojili
poprvé a o to více nás těší „vybojovaná“ pomyslná stříbrná medaile
v kategorii zaměstnavatel regionu 2017 do 5 000 zaměstnanců.
Metodika hodnocení celé soutěže
je zajímavým a hlavně objektivním
měřítkem konkurenceschopnosti
jednotlivých firem. To, že se
AGROTEC Group umístil na
2. místě, o něm vypovídá, že je společností ve skvělé finanční kondici,

s vysokou produktivitou práce
a bohatými investicemi do svých
zaměstnanců. Pro zaměstnance
AGROTEC Group to znamená nejen
dobré pracovní a mzdové podmínky,
ale také širokou nabídku zaměstnaneckých výhod. Umístění na druhém mís-

tě v kategorii zaměstnavatel regionu
2017 do 5 000 zaměstnanců tak dokazuje, že úspěch již dávno neskrýváme
jen v ekonomických ukazatelích, ale že
stejnou důležitost přikládáme hledání
nových příležitostí, naslouchání trhu
a také svým zaměstnancům. ‹‹

AGROTEC Petronas
Syntium Rally
pošesté kořistí
Kopeckého

výsledky

Pátek 12. května byl pro Olomouc
velkým dnem, a to proto, že jsme měli
možnost potkat se hned na dvou
dnech otevřených dveří. Díky tomu, že
společnosti AGROTEC a Agrotechnic
Moravia spojily své síly a uspořádaly
tento zážitkový den, který se nesl v duchu „to nejlepší z Británie“ a „to nej-
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lepší z Itálie“. Slavili jsme totiž společně
dvě významné události. Otevření nové
servisní haly našeho partnera společnosti Agrotechnic a získání autorizace
pro Fiat Professional naší olomoucké
pobočky. Nyní tak v Olomouci zastupujeme kompletní portfolio značek
nákladních automobilů – IVECO,

ASTRA a nově i Fiat Professional. Dalším důvodem pro spojení je i společný
dodavatel techniky, kterým je CNH
Industrial. Jedná se o světového lídra
v oblasti pozemní techniky se širokou
škálou produktů s celosvětovou působností. A díky výrobním závodům po
celém světě CNH prostě nikdy nespí. ‹‹

Člen továrního týmu Škoda Motorsport Jan Kopecký se spolujezdcem
Pavlem Dreslerem dokázali pošesté
z posledních sedmi ročníků vyhrát hustopečskou rally. V AGROTEC Petronas
Syntium Rally se představili se Škodou
Fabia R5, přičemž v čele závodu jeli po
většinu rychlostních zkoušek. V cíli
měli více než 40sekundový náskok
na druhého Václava Pecha, který jel
s Petrem Uhlem na Fordu Fiesta R5.
Největší souboj viděli diváci o konečné třetí místo, které až v závěrečné
12. rychlostní zkoušce vybojoval
Miroslav Jakeš s navigátorkou Marcelou Ehlovou před Pavlem Valouškem
a Veronikou Havelkovou (oba Ford

Fiesta R5) o pouhých 2,8 sekundy!
Valoušek přesto nemusel odjíždět z jižní Moravy nespokojen, připsal si totiž
vítězství v sobotním i nedělním mezinárodním šampionátu Slovenska. Páté
místo těsně vybojoval před dotírajícím
Janem Dohnalem účastník světového
seriálu WRC2 a týmový kolega Kopeckého Švéd Pontus Tidemand se Škodou
Fabia R5. Do cíle letošního ročníku
dojelo 60 posádek, z nichž hned 16
mělo specifikaci R5! Závod úspěšně
dojel i generální ředitel společnosti
AGROTEC Martin Rada, který se svou
červenou Alfou Romeo 147 skončil
ve své kategorii na 2. a v celkovém
pořadí na 44. místě. ‹‹

1. Jan Kopecký / Pavel Dresler
Škoda Fabia R5 1:27:17,5 h.
2. Václav Pech / Petr Uhel
Ford Fiesta R5 1:27:58,7 h.
3. Miroslav Jakeš / Marcela Ehlová
Ford Fiesta R5 1:28:09,0 h.
4. Pavel Valoušek / Veronika Havelková
Ford Fiesta R5 1:28:11,8 h.
5. Pontus Tidemand / Jonas Andersson
(Švédsko) Škoda Fabia R5 1:29:10,5 h.
6. Jan Dohnal / Michal Ernst
Ford Focus WRC 1:29:12,1 h.
7. Martin Koči / Filip Schovánek
(Slovensko) Škoda Fabia R5 1:29:16,9 s.
8. Roman Odložilík / Martin Tureček
Ford Fiesta R5 1:29:27,8 h.
9. Jaroslaw Szeja/ Marcin Szeja
Ford Fiesta R5 1:29:30,1 h.
10. Gregorz Grzyb/ Jakub Wróbel (Polsko)
Škoda Fabia R5 1:29:41,9 h.
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› reportáž

Dvě soupravy T7
Heavy Duty se secím
strojem a diskovým
podmítačem Amazone
ukazovaly, jak se umí
na souvrati otočit
zcela samostatně.

Tradiční Den Techniky v novém
Jarní měsíce lichých roků jsou nerozlučně spojené se Dnem techniky New Holland,
který tradičně probíhal v servisní hale v Hustopečích. Doba se však vyvíjí a my chceme
uspokojit nároky našich zákazníků, kteří již nemají zájem o pouhé statické vystavení strojů
v dílně nebo v naleštěném showroomu. Dlouhodobě jsme hledali místo, kde by si mohli
zájemci techniku v důstojných podmínkách pořádně prohlédnout, pohovořit s obsluhou
podobných strojů a současně traktor i vyzkoušet přímo na pozemku. Jako ideální řešení
se ukázala vzorová farma techniky New Holland, Zemos a. s. z Velkých Němčic. Rozsáhlá
živočišná výroba, bioplynová stanice i tisíce hektarů orné půdy pro klasickou rostlinnou
výrobu vytváří potenciál pro zapojení kompletního sortimentu techniky do práce na farmě,
kde na vás již při příchodu dýchne duch značky New Holland. Proto areál Zemos a. s.
hostil letošní Den techniky New Holland.
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› reportáž
Současně jsme se rozhodli opustit
hromadné akce, které jsme organizovali v minulosti. Soustředíme se na
menší eventy s omezeným počtem
zákazníků, kterým se obchodníci
zvládnou dostatečně věnovat a pro
které můžeme připravit zajímavé
prostředí. O zásadní změnu si říkaly
i klasické nudné powerpointové
prezentace, které poslouchalo minimum lidí. Na tomto základě vzniklo
nové pojetí Dne techniky i koncept
podpory Dnů otevřených dveří
u jednotlivých dealerů s podtitulem
„to nejlepší z Británie“, protože právě
britské ostrovy jsou kolébkou našich
prodejně nejúspěšnějších modelů T6,
T7 a T7 Heavy Duty.
Pojďme se podívat, jak se podařilo
naplnit zadání a plány. Pro zemědělce z Břeclavska až po Svitavsko
a Orlickoústecko jsme připravili celkem 31 souprav strojů New Holland
v agregacích se stroji ze sortimentu
Divize závěsné techniky AGROTEC,
a. s. Zastoupeny byly i žhavé novinky,
např. traktor T5.100 s čelním nakladačem, nový T6.180 a T7.165. Hustopeče
leží v srdci jižní Moravy a jsou obklopeny mnoha vinohrady. Ve výstavní
hale tak nemohla chybět ani vinařská technika zastoupená sklízečem
hroznů Braud a francouzskou značkou
Provitis. Vedle vinařské techniky byla
v hale připravena klasická vydatná

anglická snídaně se sázeným vajíčkem,
vyškvařenou slaninou, klobáskou,
fazolemi a žampióny. Anglickou snídani návštěvníci mohli spláchnout vždy
skvělou kávou firmy Dallmayer.
Pro odbornou část jsme měli špičkové
zázemí ve formě firemního promotrucku s velkoplošnou LED obrazovkou a moderním ozvučením.
Program zahájil přivítáním účastníků
Ing. Martin Rada, generální ředitel
AGROTEC a.s. Prezentace jsme nahradili komentováním videí od výrobce i z vlastní provenience. Atmosféru
na „modro“ naladilo úvodní video
o směrování značky New Holland,
na které jsme navázali našim videem
o sklizni nejmenší mlátičkou v sortimentu TC4.90, a část o sklizňové
technice zakončilo video ze světového
rekordu, kterého dosáhla mlátička
CR10.90. V traktorové části jsme se
věnovali hlavním novinkám, řadě T5
a tomu nejlepšímu z Británie – novým
traktorům T6 a T7 Heavy Duty. Po
teoretické přípravě jsme se pár kroky
přesunuli na testovací pole, které leží
hned vedle velké předváděcí plochy,
kde si zákazníci mohli otestovat novinky v praxi, ať již formou jízd zručnosti s traktorem T5 nebo testovacích
jízd. Dvě soupravy T7 Heavy Duty se
secím strojem a diskovým podmítačem Amazone ukazovaly, jak se umí
na souvrati otočit zcela samostatně.
Na dni v britském stylu samozřejmě
nesmí chybět ani nejznámější agent
Jejího Veličenstva se svojí Bond girl.
Příletem v modré helikoptéře nám
demonstrovali budoucnost servisních
služeb v zemědělství.
V rámci doprovodného programu
pak bylo možné se proletět vrtulníkem, otestovat některé z vystavených
SUV včetně novinky značky Škoda.
I nejmenší návštěvníci mohli otestovat
techniku New Holland, a to prostřednictvím dálkově řízených traktorů
New Holland T7 v měřítku 1:14 nebo
na skákacím hradu ve tvaru nejvýkonnější sklízecí mlátičky New Holland
CR, a to v měřítku 1:1! Atmosféru
akce můžete nasát z krátkého videa. ‹‹

Více naleznete na

wwww.eagrotec.cz
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› Pohled zákazníka

› Pohled zákazníka

S Kodiaqem jezdí
na silnici i do vinice

U nás, kde se pije víno,
se nealkoholické víno
zřejmě nikdy nestane
žádným fenoménem.
Jeho cílovou destinací
by mohly být země,
kde náboženství
alkohol zakazuje.

Vína ze společnosti Vinselekt Michlovský získala již tolik prestižních
ocenění, že je těžké je vůbec spočítat. Generálním ředitelem vinařství
a předsedou představenstva je Miloš Michlovský, celosvětově uznávaný
odborník, který se nebojí zavádění nových technologií do praxe. Výsledkem je
například i to, že jako první v tuzemsku dokáže vyrábět nealkoholické víno.
Do vinice nyní častokrát vyjíždí v nové Škodě Kodiaq od společnosti AGROTEC Hustopeče.
Nealkoholické víno si mnoho lidí
vůbec nedokáže ani představit,
jak vás napadlo ho vyrábět?
V dobách studentského života jsem
poznal hodně Arabů, kteří v té době
byli hodně přátelští. Chtěli po mně,
abych pro ně vyrobil víno bez alkoholu,
protože ten jim víra zakazuje. Mnozí
by nad tím zřejmě jen pobaveně mávli
rukou, ale já jsem si víno bez alkoholu
představit dokázal a nemyslel jsem tím
jen hroznovou šťávu. Tehdejší technologie byly ale nevyhovující, vyrobit
nealkoholické víno nešlo. Myšlenka
nicméně u mne hluboce zakořenila
a nikdy jsem ji nepustil z hlavy.
Jak dlouho jste musel čekat, než se
potřebná technologie objevila?
Od té doby uplynulo už dlouhých
40 let. Až pak se konečně objevilo
nealkoholické víno odpovídající kvality
u Švýcarů a Australanů. Před čtyřmi
lety jsme proto potřebnou technologii
nakoupili a pokusili jsme se ho vyrobit
také. Nejen my, ale i mnoho jiných
lidí bylo nealkoholickým vínem mile
překvapeno.
Kdo má o nealkoholické víno
největší zájem?
U nás, kde se pije víno, se nealkoholické víno zřejmě nikdy nestane žádným
fenoménem. Jeho cílovou destinací
by mohly být země, kde náboženství
alkohol zakazuje. U nás jsem čekal, že
by se mohlo uchytit u řidičů, a zpočátku od nich došly stovky emailů. Pak ale
nastoupily dámy na mateřské a těhotné,
které je jednoznačně převálcovaly.
Alkohol totiž dlouhé měsíce nemohly
a novinka je zaujala. Potěšilo nás to,
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že mu mnohé přišly tak na chuť, že si
jej dávají, i když dávno klasické víno
mohou.
Má nealkoholické víno
nějaké účinky?
Téměř každý si myslí, že když se
jedná o nealkoholické víno, že to bude
chutnat jak voda. V tom vínu je ale vše,
co tam má být, jen ne alkohol. Když si
proto dám sedmičku, cítím uvolnění
a lehké opojení. Nic ale nenadýcháte,
to jsem si několikrát ověřil měřením
na alkohol testeru.
Prozradíte, jak takové víno vzniká?
Abyste mohli vyrobit nealkoholické
víno, musíte mít nejprve kvalitní víno,
z něhož se dá vyrobit. Osvědčily se svěžejší typy vína. Veltlín, Müller Thurgau
a Sauvignon. Používáme odrůdy s ovocitým a květinovým profilem. Alkohol
při procesu odchází přes páry, kde
ho jímáme a využíváme k fortifikaci.
Nealkoholické víno je pod přirozeným
kysličníkem uhličitým.
Vaše vinice dokážou většinou
dobře odolávat rozmarům
počasí. Jak to děláte?
Pouze velmi husté spony, které nutí
kořeny růst do hloubky, jsou zárukou
vysoké kvality a opravdového terroir.
Po osvojení této technologie nevysazujeme méně než 10 tisíc keřů na hektar.
Důležitá je samozřejmě i poloha vinice.
Když jezdíte do vinice,
jaké auto se vám nejvíc osvědčilo?
Hodně jsem si v poslední době oblíbil
Škodu Kodiaq od společnosti
AGROTEC Hustopeče. Je to auto,

jaké já potřebuji. Když jedu do Prahy
nebo na Slovensko, jede se v něm
pohodlně úplně stejně jak v osobním
autě. Má ale tu velkou výhodu,
že když potřebuji přejet do vinohradu,
tak nemusím přesedat, ale normálně
pokračuji v jízdě. S terénem si poradí
velmi dobře.
O koupi zahraničního
vozu jste neuvažoval?
Pokud chci, aby lidé pili moravská
vína, tak si myslím, že bude ideální,
když k tomu budu mít tuzemské auto.
Kvalitou rozhodně v ničem nezaostává, spíš naopak. Není proto důvod
kupovat zahraniční.
Vinaři jsou častokrát výtečnými
kuchaři, platí to i o vás?
Každý vinař by měl zákazníkovi
umět poradit, jaké víno se k danému
jídlu nejlépe hodí. Zastávám zásadu,
že jestli toho chci dosáhnout, musím
si obě chutě spolu navzájem spojit.
I já se proto poměrně často pohybuji
v kuchyni a spojení testuji na sobě.
Když proto k nějakému vínu dám tip,
k jakému jídlu se hodí, není to nikdy
psané někde od stolu s „viržinkem“
v koutku. Vždy jsme to jídlo s vínem
vyzkoušeli, můžeme proto zaručit,
že ta kombinace k sobě jde, a dokud
si to nesedne, tak to nedoporučuji.
Máte dva syny,
jsou vinaři, nebo kuchaři?
Jeden je kuchař, druhý je taky
kuchař, ale teď se přeškoluje na
vinaře. Že se obě profese hodně
doplňují a mají k sobě opravdu blízko,
je na hmotnosti mých synů znát. ‹‹
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› aktivně s agrotec a. s.

Rekordní Kolo pro život.
v Hustopečích jelo 1300 bikerů

› aktivně s agrotec a. s.

V Hustopečích pořadatelé připravili celkem
8 závodů, všech 5 dětských viděli diváci
přímo v areálu společnosti AGROTEC.

Skifař Ondřej Synek se do Hustopečí
hodně těšil. „Na Moravě jsem ještě
nikdy nezávodil a závod na kole beru
jako dobrou přípravu na evropský
šampionát v Račicích. Je to určitě
zajímavá změna od veslařského stereotypu,“ přiznal trojnásobný olympijský medailista z Pekingu, Londýna
a Rio de Janeira.

Déšť ani nízké teploty neodradily účastníky seriálu Kolo pro život
před dubnovou cestou do Hustopečí. Na cyklisty čekala v závodě nazvaném
Hustopeče AGROTEC Tour Škoda auto těžká trať, kvůli které získal letošní ročník
nálepku blátivý. Přesto se na start postavilo rekordních téměř 1300 závodníků.
Přijeli i úspěšní olympionici: Ondřej Synek a Jaroslav Kulhavý.
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Společně se 408 dalšími závodníky se
vydal na trasu B značící hlavní závod.
„Bláto mě brzdilo, dokonce jsem
asi třikrát musel kolo tlačit. Propadl
jsem se tak z 30. místa po startu až na
61. pozici. Nemůžu přesto říct, že mě
to nebavilo, zažil jsem něco nového
a jako trénink je pro mě kolo super,“
dodal se zabláceným obličejem v cíli.
Dvojnásobný olympijský medailista,
biker Jaroslav Kulhavý, se postavil
dokonce na start hned dvou závodů.
„Nejprve si zkusmo poměřil síly s desetiletými hochy a poté se vydal na
souboj i s dospělými. „Špatně jsem se

ale připravil. Volil jsem sice pneumatiky do bláta, ale ne na tuhle
konzistenci. Bláto se mi tak hodně
lepilo na kolo. Musel jsem proto
zastavit a čistit. Příště se musím lépe
přichystat,“ dodal s úsměvem.
O vítězství v hlavním závodu nakonec
bojovali jezdci týmu Česká spořitelna
– Accolade cycling team Pavel Boudný a Matouš Ulman, kteří třetímu
v pořadí Martinu Stoškovi ujeli víc
než o minutu. Jako jediní v celém
startovním poli zvolili pevná kola bez
zadního odpružení, což se ukázalo
jako správná volba. Na mezičase
měl ještě více než sekundový náskok
Ulman. Ve strhujícím finiši ale ukázal
své zkušenosti o dva roky starší Boudný, který svého oddílového kolegu
porazil rozdílem pouhé desetiny
sekundy! Pavel Boudný se tak zapsal
do historie hustopečského závodu,
neboť vyhrál všechny tři jeho dosavadní ročníky. „Zvolili jme to nejlepší,
co jsme měli. Byli jsme asi na terén
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› aktivně s agrotec a. s.

› představujeme

Hlavní závodní
trasy měly měřit
50 a 31 kilometrů
a kdo si na ně
netroufal, mohl
se vydat i na
nesoutěžní vyjížďku
na 17 kilometrů.

Muži absolutně

ženy absolutně

1. Pavel Boudný
(Česká spořitelna – Accolade cycling)
1:36:34,7 h

1. Jitka Škarnitzlová
(Česká spořitelna – Accolade cycling)
2:00:43,3 h

2. Matouš Ulman
(Česká spořitelna – Accolade cycling)
1:36:34,8 h

2. Jana Pichlíková
(Erste Premier Petr Čech MTB Team)
2:05:48,9 h

3. Martin Stošek
(Symbio + BMC)
1:37:43,3 h

3. Kateřina Drhová
(Česká spořitelna – Accolade cycling)
2:17:53,4 h
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lépe připraveni než ostatní,“ přiznal
sportovně v cíli Boudný.
Prvenství získala Česká spořitelna –
Accolade cycling i v kategorii žen.
Jitka Škarnitzlová ale takové problémy se soupeřkami neměla. Na
druhou Janu Pichlíkovou totiž najela
více než 5 minut a na svou oddílovou
kolegyni Kateřinu Drhovou na třetím
místě dokonce 17 minut. „Myslela
jsem, že to bahno bude mnohem
horší, docela se v tom ale dalo jet.
Překvapily mě spíš kopce. Čekala
jsem rovinu a rychlý závod. Ty kopce
ale byly fakt pěkné,“ přiznala v cíli
vítězka.
V Hustopečích pořadatelé připravili
celkem 8 závodů, všech 5 dětských
viděli diváci přímo v areálu společnosti AGROTEC. Hlavní závodní
trasy měly měřit 50 a 31 kilometrů
a kdo si na ně netroufal, mohl se vydat i na nesoutěžní vyjížďku na 17 kilometrů. Ty již ovšem měly v areálu
společnosti AGROTEC pouze cíl,
začínaly na Dukelském náměstí,
kde je odstartoval generální ředitel
společnosti AGROTEC Martin Rada.
Kvůli velkému blátu organizátoři těsně před startem závodu zkrátili trať
o nejproblematičtější úsek vedoucí
lesem, což závodníci vřele vítali.
Ocenili i to, že AGROTEC nechal
ještě před závodem dovézt
do zázemí hromady štěrku, díky
čemuž se nemuseli brodit blátem
i po dojezdu do cíle.‹‹

PROMOTRUCK
Multimediální zařízení společnosti AGROTEC, které se
představilo na otevření nového autosalonu v Modřicích.
Promo kamion dále podporuje většinu eventů
společnosti AGROTEC – namátkou KOLO PRO ŽIVOT,
Den otevřených dveří, CASE DEN a spousty dalších.
Promotruck si můžete pronajmout i vy. Více informací na:
www.agrotecpromotruck.cz
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› Fotoreportáž

› Fotoreportáž

NÁVŠTĚVNÍCI AGROTEC PETRONAS
SYNTIUM RALLY VIDĚLI LETOS
NAŠLAPANOU STARTOVNÍ LISTINU
Početné startovní pole 116 posádek, v němž se nacházelo hned 20 vozů
se specifikací R5 (9x Škoda Fabia R5 a 11x Ford Fiesta R5), bylo magnetem letošního
ročníku AGROTEC Petronas Syntium Rally v Hustopečích. Pozici nejlepšího českého jezdce
potvrdil Jan Kopecký se Škodou Fabia R5, který na jihu Moravy dokončil svůj druhý
vítězný hattrick, když po letech 2011, 2012 a 2013 vyhrál nyní i ročníky 2015, 2016 a 2017.
Jeho týmového kolegu Švéda Tidemanda přibrzdil už v závěru 1. rychlostní zkoušky
defekt, a musel se tak spokojit až s 5. místem. Mezi oba závodníky se vměstnaly
tři Fordy Fiesta R5. Druhý dojel Václav Pech, třetí Miroslav Jakeš a čtvrtý
Pavel Valoušek. Mezi vinicemi letos závodili i jezdci známí ze světa showbyznysu,
zpěvák Daniel Landa dojel se Škodou Fabia R5 na 17. místě, herec David Suchařípa do cíle
nedojel. AGROTEC racing team ve složení Martin Rada – Jaroslav Jugas letos na domácích
tratích získal druhé místo ve třídě 8 a v nabité konkurenci obsadil celkově 44. místo.
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› Fotoreportáž

› kde jsme pomohli

Bretaňští ohaři i díky společnosti
AGROTEC reprezentovali Českou
republiku na mistrovství světa
Hodně nervózní byl Miroslav Horáček, když dostal pozvánku na mistrovství světa bretaňských
ohařů v chorvatském Zadaru. Žádný Čech na tomto prestižním podniku totiž ještě nikdy
v historii nestartoval. S cestou mu pomohla společnost AGROTEC, k úspěšnému
reprezentování své vlasti pak dvojice psů Amore Furbel céleste a Theo z Taranky.
Jak dlouho se věnujete
chovu bretaňských ohařů?
Chovu a výcviku loveckých psů se
věnuji 30 let, z toho ale aktivně pracuji
v Klubu chovatelů bretaňských ohařů
posledních deset let. Funguji tam i jako
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poradce chovu francouzských ohařů.
Mám výhodu v tom, že aktivitám
kolem těchto krásných pejsků se věnuji
spolu s manželkou. Má mezinárodně
uznanou chovatelskou stanici Furbel
céleste. Ta moje se jmenuje AKIBON

a odchovávám na ní auvergneské
ohaře, kteří patří v rámci francouzských ohařů do našich klubových
plemen. Fungujeme společně s tím,
že chov i výcvik těchto dvou plemen
se vzájemně prolíná.
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› kde jsme pomohli

› křížem krážem
účastníků uznání. „Ček“, jak mi tam
říkali, je oslovil, a to bylo dobře.
Považujte tedy 8. místo na
mistrovství světa za svůj dosavadní
největší úspěch s bretaňskými ohaři?
Už máme za sebou úspěchy, kterých
si velmi vážím, ale start na mistrovství světa je jednoznačně ten největší.
Už jen dostat se na šampionát není
snadné. Abyste mohli startovat na
takové akci, musíte splnit nominační
soutěže na výbornou. Pořád přitom
nemáte vyhráno, protože musíte dostat
pozvánku k účasti, jinak vás startovat
nepustí.

Na mistrovství světa v Chorvatsku
jste si s sebou přivezl Amore Furbel
céleste a Thea z Taranky, jak dlouho
je máte a cvičíte?
Theo z Taranky je pejsek, kterého si
vybrala moje žena v chovatelské
stanici z Taranky od naší dobré
kamarádky a předsedkyně klubu
Helenky Dvořákové. Theo má letos
7 let a aktivně je cvičen od nás obou
jako rodinného týmu. Má za sebou
spoustu výstavních i pracovních
úspěchů a ke startu na mistrovství
světa přistupoval jako náhradník.
Původně totiž měla jet naše fenka
Vierka z Taranky, která měla splněnou
nominaci dvakrát za sebou. Měsíc
před odjezdem ale začala hárat, a tak
jsme museli aktivovat Thea, který už
měl víceméně klid od náročnějších
akcí. Druhý z týmu Amore je už z našeho odchovu právě po Vierce. Během
jednoho léta dokázal zvítězit na třech
vrcholných akcích klubu. Třešničkou
na dortu bylo vítězství v mezinárodní
nominační soutěži Svatý Hubert na
Konopišti. Má přitom teprve 16 měsíců, což je parádní výsledek.
Jak vám s bretaňskými ohaři
pomohla společnost Agrotec?
AGROTEC a. s. nám pomohl sponzorovat účast na světovém šampionátu
v Chorvatsku, který je poměrně finanč-
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ně náročný. Bez této podpory bych
odjet na šampionát nemohl.
Za to vše proto patří společnosti můj
dík. Podpora společnosti AGROTEC
je pro náš klub zásadní.
Vraťme se tedy k šampionátu.
S jakým cílem jste do Chorvatska
odjížděl a jak se vám podařilo
plán naplnit?
Na akci jsme odjížděli s rozporuplnými
pocity. Tato soutěž se ve světě běhá
již dvacet let a za tu dobu dokázala
Česká republika postavit soutěžní tým
až letos poprvé. Vše proto pro nás bylo
nové. Soutěží se tak, že tým z každého
státu může mít minimálně 2 a maximálně 4 pejsky. Náš plán byl nepropadnout v tvrdé konkurenci zahraničních
profesionálů. Soutěž začíná přehlídkou
startujících, kde se pejsci bodují, jak
moc odpovídají danému ideálu plemene. Druhý a třetí den se běhá praktická
část soutěže. Jde o dva soutěžní běhy
pro každého závodníka. Po něm se
sečtou body a stanoví se průměr a pořadí. Po exteriérové přehlídce skončil
náš tým na 3. místě ze 14 národních
týmů, což považuji za nádherný
výsledek. Celkově jsme pak skončili
na krásném 8. místě, což na první start
na MS není podle mne vůbec špatné.
V roli nováčků na vrcholné akci jsme
nezklamali a bylo cítit od ostatních

Máte kromě těchto zmíněných
psů i jiné bretaňské ohaře?
Máme ještě Zorku z Taranky, což je
chovná fenka, která je po pracovní
stránce taky velmi úspěšná. Musíme
přiznat, že úspěchy máme díky chovatelské stanici z Taranky, která má velmi
kvalitní a geneticky ustálený chov. Aby
člověk mohl odchovávat opravdu dobré psy, na to jeden lidský život nestačí.
Je to generační úspěch a radost, když
se něco podaří.
Kolik času věnujete výcviku
bretaňských ohařů a v čem
jsou odlišní od jiných psů?
Výcvik Bretanských ohařů není zas
tak náročný, pokud víte jak na ně.
Bretoňáci jsou hlavně vášniví lovci,
velmi aktivní v každé činnosti, kterou
vytváří. Jsou velmi pracovití a chtiví.
Jejich příprava je specifická a trošku
jiná, než jsme běžně zvyklí u jiných
plemen ohařů. Já jsem je původně
nechtěl, ale pak jsem cvičil pejska
ze Slovenska a naprosto mě uchvátil
svou skvělou povahou a výkonností.
Oni se vlastně cvičí sami.
Na jaké soutěže se ještě letos chystáte?
Letos už máme úspěšně za sebou
AGROTEC Novomlýnské Derby,
kde zvítězila naše fenka Zorka, kterou
si vedla na této akci má manželka.
V září nás čeká Memoriál Josefa Luxe.
V říjnu pak dvoudenní mezinárodní
soutěž Svatého Huberta. Perličkou
pro nás je, že již nyní jsme dostali
pozvání na další Světový pohár,
který se v roce 2018 bude konat
ve francouzké Remeši. To je ta největší
pocta, které můžeme dosáhnout. ‹‹

horní
suchá

zlín
olomouc
brno
Hustopeče

Nemáte to k nám daleko
Pokud uvažujete o koupi nákladního auta nebo dodávky a jste z Moravy, navštivte jednu
z našich poboček, kde vám představíme vozy značky IVECO. Naši profesionálně vyškolení
pracovníci vás se všemi technickými detaily jednotlivých vozů seznámí v našich střediscích,
která najdete v Hustopečích, Brně, Olomouci, Zlíně a v Horní Suché.
Přinášíme vám pár tipů, jak návštěvu střediska spojit s rodinným výletem.
Pokud jste z Ostravska, doporučujeme
vám navštívit v ulici U lékárny 5 naši
provozovnu v Horní Suché, kde vás
rádi přivítáme od pondělí do pátku
mezi 8.00 a 16.30. Jestliže už vlastníkem
vozu Iveco jste a potřebujete servis,
můžete se zastavit od pondělí do pátku
od 7.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do
13.00. Pokud k nám zavítáte v horkých
letních dnech, můžete si s sebou přibalit klidně plavky a vydat se na nedalekou vodní nádrž Těrlicko. Druhou
možností je navštívit hornické muzeum
Landek Park v Ostravě, které patří mezi
TOP 10 nejnavštěvovanějších turistických cílů České republiky v roce 2016.
Také do Olomouce, kde jsou vám
naši pracovníci na ulici Lipenská 47
k dispozici ve všední dny od 8.00 do
17.30 a v servise od pondělí do pátku
od 7.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00
do 13.00, můžete s sebou vzít celou
rodinu. Na své si přijdou zájemci o historii a milovníci zvířat. V blízkosti Olomouce se totiž nachází hrad Bouzov,
na jehož věži přistával Jíra z pohádky

O princezně Jasněnce a létajícím ševci.
Doporučit vám můžeme i unikátní
zoologickou zahradu v Olomouci
na Svatém Kopečku, která je začleněná
do volné přírody.
Ve Zlíně nás najdete v části Louky na
Šternberské ulici č. 300, kde se na vaši
návštěvu budeme těšit ve všední dny
od 7.00 do 16.00 a v servise od pondělí
do pátku od 7.00 do 18.00 a v sobotu
od 8.00 do 13.00. Zlín je znám jako
Baťovo město, proto byste neměli opomenout návštěvu Baťova mrakodrapu.
Nedaleko od Zlína se nacházejí i lázně
Luhačovice s množstvím pitných minerálních pramenů.
V Brně nás můžete navštívit na Dornychu 65 v části Komárov, kde vám
vycházíme vstříc dlouhou provozní
dobou. Od pondělí do pátku se totiž na
vás budeme těšit od 7.00 až do 20.00,
servis je vám dispozici ve všední dny od
8.00 do 17.00, v sobotu máme otevřeno
od 8.00 do 14.00. Pokud se nebojíte,
můžete v moravské metropoli navštívit

druhou největší kostnici v Evropě, která
se nachází vedle kostela svatého Jakuba
Staršího. Doporučit vám určitě můžeme i Moravský kras s nejvýznamnější
krasovou oblastí ve střední Evropě,
kam snadno z Brna dojedete autem.
Naši nejjižnější moravskou provozovnu najdete v místě sídla společnosti
AGROTEC v Hustopečích na ulici
U Dálnice 2. Ve všední dny vám poskytneme veškeré potřebné informace
od 7.00 do 20.00 a v servise se vašim
autům budou věnovat naši pracovníci od pondělí do pátku od 8.00
do 17.00 a v sobotu od 7.30 do 15.00.
V tomto případě vám můžeme doporučit nedaleký aquapark v Pasohlávkách, který je nejmodernější v České
republice a také patří mezi TOP 10 návštěvních cílů České republiky v roce
2016. Samozřejmě vám doporučujeme
navštívit i jeden z tisíců moravských
sklípků. Jako řidiče vás musíme přitom
upozornit na nealkoholické víno,
které můžete ochutnat ve společnosti
Vinselekt Michlovský v Rakvicích. ‹‹
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ŠKODA KAROQ
ŠKODA KAROQ je zcela nově vyvinuté kompaktní SUV.
Emocionální a dynamický design s řadou krystalických prvků
využívá nový designový jazyk vozů SUV značky ŠKODA.
ŠKODA KAROQ nabízí velkorysý prostor v interiéru i velký
zavazadlový prostor, nové asistenční systémy, Full LED
světlomety a vůbec poprvé ve voze značky ŠKODA také
digitální přístrojový panel. Na výběr je k dispozici pět motorů
s výkony od 85 kW (115 k) do 140 kW (190 k), z nichž čtyři
jsou nové. Systém druhé řady sedadel VarioFlex nebo
Virtuální pedál, usnadňující otevření zadního výklopného
víka, jsou jen dvě z mnoha promyšlených řešení v novém
kompaktním SUV značky ŠKODA.
Nové tvary, pozměněné proporce
a větší rozměry karoserie na první
pohled prozrazují, že jde o zcela nový
vůz. ŠKODA KAROQ je SUV s charakterem: emocionální a dynamický
design s řadou krystalických prvků je
pojat zcela v duchu nového designového jazyka vozů SUV značky ŠKODA.
Délka nového modelu ŠKODA
KAROQ činí 4 382 mm, šířka
1 841 mm a výška 1 605 mm. Rozvor
náprav měří 2 638 mm (u verze s pohonem všech kol 2 630 mm). Zvětšené
rozměry karoserie jdou ku prospěchu
cestujícím. Prostor před koleny cestujících na zadních sedadlech činí 69 mm.
Zavazadlový prostor má v pětimístném uspořádání interiéru základní
objem 521 l. Při sklopených zadních
sedadlech vzroste objem pro zavazadla na 1 630 l. S volitelně dodávaným
systémem zadních sedadel VarioFlex
je základní velikost prostoru pro
zavazadla variabilní a pohybuje se
od 479 do 588 l. Maximální využitelný
objem zavazadlového prostoru při
dvoumístné konfiguraci a po vyjmutí
sedadel činí 1 810 l.
Špičková konektivita
Díky inovativním řešením patří
ŠKODA KAROQ v oblasti konektivity na vrchol segmentu. Infotainment vychází z druhé generace koncernové modulární infotainmentové
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stavebnice. Nabízí vysoce moderní
funkce a rozhraní a je vybaven kapacitními dotykovými displeji. Vrcholné systémy Columbus a Amundsen
disponují funkcí WLAN-hotspot. Pro
infotainment Columbus je v nabídce
na přání LTE modul, který umožňuje
internetové připojení na bázi v současnosti nejrychlejšího mobilního
standardu. S ním mohou být pasažéři
připojeni k internetu či posílat e-maily
ze svých telefonů a tabletů.
Nové mobilní online služby
ŠKODA Connect odpovídají rychlostnímu standardu LTE a jsou rozdělené
do dvou kategorií: Infotainment
Online sloužící pro informace a navigaci a služby Care Connect, které
pomáhají při poruchách a v nouzi.
Tlačítko nouzového volání eCall, které
v Evropě bude předepsaným standardem až od roku 2018, je součástí sériové výbavy v rámci služby Care Connect
již dnes. Další online služby fungují
prostřednictvím aplikace ŠKODA
Connect App. S nimi lze vůz na dálku
kontrolovat, konfigurovat a třeba také
najít pomocí chytrého telefonu.
Inteligentní propojení mezi vozem
a chytrým telefonem dosahuje v modelu KAROQ nové úrovně. Platforma
SmartLink se standardy Apple CarPlay,
Android Auto a MirrorLinkTM je součástí volitelné nabídky k základnímu
infotainment systému Swing. Pro vyšší

nebo Traffic Jam Assist. K vyšší úrovni
bezpečnosti přispívají systémy Blind
Spot Detect, Front Assist s prediktivní
ochranou chodců nebo Emergency
Assist. ŠKODA KAROQ je připravena
táhnout přívěs až do hmotnosti 2 t.
Pokud je za vozem připojen přívěs,
převezme při pomalém couvání řízení
asistent pro jízdu s přívěsem.

infotainment systémy je SmartLink
součástí sériové výbavy. Phonebox
s indukčním nabíjením připojuje chytrý telefon k anténě vozidla a současně
jej bezdrátově nabíjí.
Spolehliví pomocníci:
Asistenční systémy
Ve voze ŠKODA KAROQ je k dispozici široká škála asistenčních systémů.
K novým komfortním systémům patří
například Park Assist, Lane Assist

Pro model ŠKODA KAROQ jsou k dispozici i další asistenční systémy. Udržují
dostatečný odstup před následovanými
vozidly, ulehčují řidiči přejíždění z pruhu do pruhu nebo ho naopak v jízdním
pruhu udržují, upozorňují na důležité
dopravní značky a asistují při parkování.
Poprvé ve voze značky ŠKODA bude
k dispozici tzv. Digital Instrument
Panel, který řidiči vozu ŠKODA
KAROQ umožňuje nastavit některé
z uspořádání velkoplošného displeje
v přístrojovém štítu.

ŠKODA KAROQ nabízí od výbavy
Ambition volitelně Full LED světlomety s čirou optikou. V interiéru vytváří
odpovídající světelnou atmosféru nové
LED-ambientní osvětlení v dekoračních lištách dveří a palubní desky,
které lze nastavit v některém z deseti
odstínů.
Silné motory, agilní podvozek
Nové kompaktní a všestranné SUV
má pod kapotou nejmodernější techniku. Novinkou v nabídce pohonných
jednotek jsou oba zážehové a dva vznětové motory. Motorovou paletu tvoří pět
pohonných jednotek, které mají zdvihové objemy 1,0 l, 1,5 l, 1,6 l, a 2,0 l. Výkonové spektrum sahá od 85 kW (115 k)
do 140 kW (190 k). Všechny agregáty
jsou přeplňované turbodmychadlem
a mají přímé vstřikování paliva, systém
Start-Stop a rekuperaci brzdné energie.
Jsou mimořádně úsporné a plní emisní
normu EU 6. S výjimkou nejsilnějšího

vznětového motoru jsou všechny
agregáty dodávány buď s šestistupňovou manuální převodovkou nebo
sedmistupňovou převodovkou DSG.
Motor 2,0 TDI o výkonu 140 kW
(190 k) je dodáván výhradně s pohonem všech kol a novou sedmistupňovou převodovkou DSG. Nový motor
1,5 TSI je vybaven systémem Active
Cylinder Management Technology, tj.
funkcí odpojování dvou válců, která
v určitých provozních režimech přispívá k významné úspoře paliva.
Také podvozek definuje měřítka
ve svém segmentu a své kvality ukazuje i mimo zpevněné silnice. Od výbavového stupně Ambition je k dispozici
také volba jízdního profilu v režimech Normal, Sport, Eco, Individual
a Snow (ve verzi 4×4). Režim offroad
u verze s pohonem všech kol jízdní
vlastnosti mimo zpevněné silnice dále
zlepšuje. ‹‹
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Prodej je hlavně o vztazích s lidmi,
až následně o kvalitním produktu
Dříve seděla v kanceláři, kde se věnovala typické úřednické práci.
Dlouhou dobu cítila, že jí něco chybí a vždy snila o tom, že jednou bude
pracovat s lidmi, až nadešel ten pravý čas. Petra Leskourová se rozhodla vše
změnit. Zkusila se přihlásit do výběrového řízení firmy AGROTEC a. s.
na pozici prodejce vozů Kia a nyní ví, že udělala krok správným směrem.

Jak moc se změnil váš život poté co
jste odešla z kanceláře k vozům KIA?
Rozdíl v práci je obrovský a můj
pracovní den podle toho vypadá.
V kanceláři se jednalo v podstatě o rutinní práci, kdežto tady je
každý den úplně jiný. Na salón chodí
naprosto odlišní lidé s různými
požadavky. Jak jsem zjistila, tohle je
přesně to, co jsem si vždy od svého
zaměstnání přála: pestrost možnost
reagovat na nové situace, a hlavně být
mezi lidmi a pomáhat jim plnit jejich
přání. Vůně pneumatik je bonusem
k tomu všemu.

Moc jsem si tenkrát
nevěřila, měla jsem
obavy, zda dokážu
obstát v mužském
oboru, přesto jsem to
šla zkusit a vyšlo to.
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Co bylo pro vás
impulzem ke změně?
Tak jak to bývá v obdobných případech většinou, i v tom mém se jednalo
vlastně o náhodu. Kamarádka mne
upozornila na výběrové řízení na
tuto pozici a zeptala se mne, jestli to
nechci zkusit. Řekla mi, že tohle bude
zřejmě přesně ten typ práce, který
by mi mohl vyhovovat. Moc jsem si
tenkrát nevěřila, měla jsem obavy,
zda dokážu obstát v mužském oboru,
přesto jsem to šla zkusit a vyšlo to.
Teď už ve společnosti AGROTEC
pracuji 2 roky a tři měsíce.
Pokud člověk prodává nějaký
produkt, je ideální, když ho
dopodrobna zná. Jezdíte
autem značky KIA?
Samozřejmě. Osobní zkušenost je
vždy k nezaplacení. Jezdím vozem
KIA Ceed s naftovým motorem
ve výbavě TOP. S tímto autem

jsem opravdu maximálně spokojená.
Častokrát se mi stává, že když s ním
někam přijedu, hodně lidem se líbí,
zajímají se o něj a obdivují ho.
Když Vás člověk potká, vždy záříte
úsměvem. Co vás v práci dokáže
už od rána dobře naladit?
Vždy mě potěší, když k nám přijedou klienti, na pravidelnou servisní
prohlídku nebo třeba jen na kávu
popovídat si a chválí nás i značku Kia.
Během celého prodejního procesu si
se spoustou klientů vytvoříte velmi
blízký vztah, s některými tento vztah
přeroste v přátelství a to jsou ty okamžiky, kdy si uvědomíte, že vaše práce
je výjimečná. Když máte navíc štěstí
prodávat něco, co funguje, je spolehlivé a navíc se líbí, je to k nezaplacení.

nějaký splín, vždy vyběhnu a hned
se cítím líp. Perfektně to pomáhá na
všechny možné stresové situace.
Běháte jen pro radost, nebo se
zúčastňujete i nějakých závodů?
Zúčastňuji se i některých závodů,
hlavně těch charitativních a běhám
hlavně pro radost. Naposledy jsem
odběhla Wings for Life v Bratislavě,
což byl celosvětový závod, který podporuje výzkum onemocnění míchy. Je
to netradiční běh, kde všichni na světě

vybíhají ve stejný čas. Po půl hodině
od startu pak vyjede auto, tzv. catcher
car, které vás jakoby honí a koho dostihne, tak ten končí. Tento běh jsem
běžela poprvé a můj cíl byl uběhnout
8 km. Podařilo se mi uběhnout 10 km,
překonala jsem sama sebe a byla jsem
moc spokojená.
Jakou nejdelší vzdálenost
jste dokázala uběhnout?
U běhu je hezké, že člověk vidí
rychle pokroky. Zatím nejvíc, co jsem
dokázala uběhnout, je 14 kilometrů
v rámci tréninku. Tak jak jsem již
řekla, běhám hlavně pro radost a pro
dobrou fyzickou i psychickou kondici.
Mou velkou motivací je můj přítel,
který má za sebou již několik maratonů. Běh je pro nás jedna ze společných
zálib, kterou máme oba moc rádi. ‹‹

Jak nejraději trávíte svůj volný čas?
Hlavně s rodinou! Mám dvanáctiletou
dcerku, která tančí v taneční skupině.
Volného času máme obě dvě málo,
a proto jsem velmi vděčná, když se
nám podaří trávit ho společně. Vím,
že to nebude takto pořád, proto si to
velmi užívám.
Vypadáte ve výborné fyzické
formě, jak se udržujete?
Ve volném čase se snažím sportovat.
Člověk je nejen v kondici, ale je i lépe
naladěný na zákazníky. Když mám
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AGROTEC NOVĚ IMPORTÉREM
ZÁVĚSNÉ TECHNIKY KONGSKILDE
Vsaďte se, že jste nevěděli, že k 1. 1. 2017 společnost CNH Industrial převzala
značku Kongskilde, a rozšířila tak nabídku o závěsné zemědělské stroje. Do rodiny
CNH Industrial patří např. značky CASE IH, New Holland Agriculture či IVECO.
Společnost CNH Industrial oznámila
tuto akvizici koncem října 2016 a převzala společnost Kongskilde Industries,
která se zabývá výrobou zemědělských
strojů pro sklizeň a ošetřování píce
a výrobou půdozpracujících strojů.
Z hlediska průmyslového zázemí toto
sloučení zahrnuje dva výrobní závody
v Polsku a ve Švédsku. Dohoda je
důležitým strategickým prvkem pro
„modré traktory“ a tím, že poskytuje
zákazníkům po celém světě inovativní
a kompletní řešení potřeb zákazníků
a přidává techniku Kongskilde, si
výhodně rozšiřuje svou nabídku strojů
pro sklizeň pícnin a zpracování půd.
Vsadíme se, že jste nevěděli, že
New Holland má dlouhodobě významné postavení v segmentu techniky pro
sklizeň pícnin sahající až do roku 1940,
kdy američtí farmáři dostali první
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automatický vázací lis se sběračem,
představující zásadní průlom ve sklizni
píce. Dnes je New Holland vedoucí
globální značkou a lídrem v odvětví strojů na sklizeň pícnin v severní
Americe s kompletní produktovou
nabídkou techniky používané v mnoha
odvětvích zemědělství a výroby mléka
při chovu hospodářských zvířat.
„Jsme hrdí na to, že můžeme přivítat
dobře zavedené produkty a značky
společnosti Kongskilde, Överum a JF
v naší skupině CNH Industrial Group.
Naším záměrem je stavět na tomto
důstojném dědictví a výrazně zvýšit
přístup těchto značek na trh jako
součást naší celosvětové distribuční
sítě,“ poznamenal Richard Tobin,
CEO společnosti CNH Industrial.
Na základě těchto skutečností uzavřela
Divize závěsné techniky společnosti

AGROTEC a. s., partnerství s CNH
Kongskilde a získala status výhradního
dovozce strojů na sklizeň a ošetřování
pícnin. Konkrétně se jedná o řadu
nesených diskových žacích strojů,
obracečů a jednorotorových a dvourotorových shrnovačů. Stroje CNH
Kongskilde se tímto stávají nedílnou
součástí portfolia prodejní sítě New
Holland ČR a v nadcházejícím období
červen/červenec budou prezentovány
po celé ČR v rámci společného tour
New Holland/Kongskilde.
Stroje Kongskilde se vyznačují vysokou kvalitou (kladné recenze v magazínu PROFI 05/2017) a společně
s inovativní technologií (Vari Float,
Easy lift, Top Dry, Finger Link) a specifickými vlastnostmi směle konkurují
zavedeným značkám na poli strojů
na sklizeň a ošetřování pícnin. ‹‹

Najdete nás
na sociálních sítích

agrotec.cz

@agrotecgroup
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