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100 let
republiky
Tomáš Garrigue Masaryk – filozof a státník
Sklízeč hroznů New Holland Braud v akci
Testovací jízdy s novou Kiou Ceed splnily očekávání
S vozy z půjčovny Iveco kolem světa

› křížovka

› úvodník

SOUTĚŽTE S NÁMI!
TAJENKA:
Potřebujete si půjčit dodávku na stěhování? Jako autorizovaný distributor značek IVECO a FIAT poskytujeme zázemí
půjčovny dodávkových a nákladních vozidel, v rámci kterého dokážeme řešit možnost krátkodobých i dlouhodobých pronájmů.
Veškeré vaše potřeby v této oblasti vyřeší ………………………………, kde nabízíme pravidelně obměňovaný vozový park.

Vážení přátelé,
právě se Vám dostává do rukou
podzimní vydání našeho magazínu
a už při zběžném prolistování Vám
bude jasné, že i uplynulé měsíce prožil
AGROTEC ve svižném tempu.
V létě jsme na Kolo pro život navázali
partnerstvím při cyklistickém závodu
Czech Cycling Tour, s nímž jsme
strávili krásné tři etapy se startem
v Uničově a závěrem v Dolanech.
Stejně jako u minulého sportovního
klání doprovázely peloton cyklistů
naše vozy, v tomto případě to byla
vozidla Fiat Professional. Ani letos
jsme nemohli vynechat Pálavské
vinobraní v Mikulově, kde jsme se
postarali o VIP hosty a jejich dopravu.
Čas vinobraní jsme podpořili i jinak –
přímo v akci jsme pro vás ve foto-

Odpovědi z vyluštěné křížovky posílejte na adresu: skodamarketing@agrotec.cz do 30. 11. 2018.
Do předmětu e-mailu uveďte „A magazín podzim 2018 – křížovka“ a do textu e-mailu tajenku křížovky,
své jméno a korespondenční adresu. Tři nejrychlejší odměníme kvalitním a praktickým batohem.
Výherci z minulého čísla jsou: Miloš Bulíř, Jaromír Krejčí, Ing. Robert Hrazdil

Najdete nás na sociálních sítích

agrotec.cz

@agrotecgroup

agrotec group

reportáži zaznamenali sklízeč hroznů
Braud, který umí nejen sklízet, ale
také rozlišovat a třídit hrozny podle
kvality. Zajímavé čtení nabízíme
i příznivcům osobních automobilů –
v rubrice Do detailu představujeme
novou Fabii, naše reportáž Vám zase
přiblíží Den otevřených v hustopečském salonu Kia, kde dostal příležitost
otestovat si přednosti nové Kia Ceed
jeden ze zákazníků. Na Škodu Superb
4x4 se podíváme z pohledu ženy, vítězky soutěže ze zimního Olympijského festivalu v Brně. Jak funguje naše
půjčovna vozů Iveco, zjistíte
díky zakladateli firmy GPtents Petru
Bouchalovi v rubrice Pohled zákazníka. V tomto vydání uzavíráme seriál
k 100. výročí založení Československé
republiky a tentokrát si přiblížíme
T. G. Masaryka jako člověka s jeho

zvyklostmi a koníčky. Končí také naše
rekapitulace stoleté historie značky
Škoda.
Přejeme příjemné čtení
a pohodový podzim.

Martin Novák
Marketingový ředitel
společnosti AGROTEC

agrotec a. s.
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Největší setkání požárních automobilů a jejich osádek Pyrocar 2018 se
letos uskutečnilo na letišti v Přibyslavi. Na dvoudenní akci se přihlásilo
úctyhodných 352 hasičských vozidel.
AGROTEC přímo na místě předával
speciálně upravený automobil pro
přepravu osob Fiat Ducato kategorie
DA-L1Z sboru dobrovolných hasičů
z obce Blízkov.
Do Přibyslavi se sjeli hasiči z různých
koutů České republiky, ze Slovenska
a z Polska. Návštěvníci přehlídky měli
příležitost prohlédnout si nejrůznější
zásahovou techniku jak moderní, tak
historickou, např. hasičský vůz na
podvozku Laurin a Klementa. Program
nabídl ukázky práce složek integrovaného záchranného systému za použití
speciální zásahové techniky a volila se
také Miss Hasička ČeskoSlovensko. ‹‹
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Ocenění Zlatá gazela v České republice neznáme, ale ve Slovinsku je
skutečně prestižní záležitostí. Zlatou, stříbrnou či bronzovou sošku
může získat jen ta firma, která je považována za nejrychleji se rozvíjející
společnost v zemi.
Zlatou soškou byla oceněna i společnost TEHNOS, která dlouhodobě
funguje s vynikajícím ratingem
A1 ++. Její majitel Anton Kisovar
díky svým technickým znalostem

a neuvěřitelné vnitřní energii posouvá firmu rok od roku kupředu.
Nejen že je zkušeným technikem,
ale je i duchovním otcem patentované technologie Low Vib, se kterou
se můžete setkat pouze u mulčovačů
TEHNOS. Technologie spočívá v takovém rozmístění kladiv na rotoru
mulčovače, kdy dochází k minimalizaci vibrací stroje, eliminaci ohybového napětí a zvýšení rychlosti na
2400 ot/min! Výsledek mulčování je

perfektní. A nejen to. Tyto stroje si
získaly svou oblibu i díky značným
úsporám času, energie a delší životnosti stroje, kterou tato technologie
umožňuje.
O tom, že se společnosti TEHNOS
dlouhodobě daří svědčí i skutečnost, že rozšířením svého výrobního
závodu zvýší svou výrobní kapacitu
na 6000 zemědělských strojů ročně.
Ty budou i nadále směřovat do více
než 35 zemí světa. ‹‹
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› FOTOreportáž

› FOTOreportáž

Důvody pro využívání sklízečů hroznů
• Výkonnost – sklízeč hroznů sklidí hektar vinohradu za 1,5 – 2 hodiny
• Organizace práce – organizovat sběrače na desítky či stovky
hektarů vinic je téměř nereálné.
• Kvalita – sklízeč hroznů Braud sbírá pouze zdravé bobule.
• Logistika – sklizené bobule jsou do 60 minut doručeny do sklepa.
• Sklízeč hroznů Braud s GPS navigací umí podle mapových
podkladů udělat „výběr z hroznů“.

New Holland Braud v akci
Stejně jako samojízdné sklízecí mlátičky před desetiletími
nahradily kosy a ruční výmlat, tak dnes nastává doba, kdy nůžky
a zelené přepravky vystřídají sklízeče hroznů. Vinaři se nemusí bát
vyslat stroje New Holland BRAUD ani na sklizeň hroznů pro
špičková vína. Pomocí mapování pozemků a GPS navigace
totiž umí udělat „výběr z hroznů“ a kvalitní optický scanner
pak zvládne provést „výběr z bobulí“ přímo na poli.

Sklízeče hroznů New Holland jsou
nejen výkonné, ale také pohodlné.
Snadno se ovládají a pečují o bezpečné
pracovní prostředí obsluhy. To mají společné
s viničními speciály New Holland T4 V/N/F.
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› FOTOreportáž

› FOTOreportáž

1

3

Jak na výběr
z hroznů

1 – Braud ve vinici.
2 – Sklízeč hroznů sklidí hektar
vinohradu za necelé dvě hodiny.
3 – Vysoká kola mamutího stroje
se pohodlně vejdou mezi řádky.

1.

4 – Bobule jsou díky Braudu sklizeny
z vinohradu mnohem rychleji
než při ruční práci.

Seženete si snímek vinohradu
vytvořený N-senzory – zpravidla
z dronu.

2.

Čím zelenější plocha, tím
horší kvalita hroznů („bujné“ části
vinohradu mají méně cukernaté
hrozny). Pohledem na mapu vyberete místa s různými barevnými
odstíny a na daných místech odeberete vzorky hroznů – provedete
analýzu.

2

4

3.

Na základě provedené analýzy
si stanovíte, který odstín má pro
vás ještě akceptovatelnou kvalitu
a který již ne.

4.

Podle odstínů barev mapu
převede na dvoubarevné spektrum
– červená/zelená.

5.

Vzniklou mapu nahrajete do
sklízeče hroznů New Holland
Braud, který je vybavený GPS
navigací a malým pásovým
dopravníkem mezi
dvěma zásobníky.

6.

Sklízeč hroznů Braud s GPS navigací
umí podle mapových podkladů
udělat „výběr z hroznů“.
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Braud projíždí řádkem
a podle výnosové mapy rozděluje
sklizené bobule buď do pravého,
nebo do levého zásobníku.
Získáte tak dvě kvality hroznů,
s nimiž následně pracujete
odděleně.
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› pohledem zákazníka

Petr Bouchal objevil díru na trhu:
stanový hotel pro milovníky
rychlých kol

akcích jsme si ověřili, že to půjde, a vytipovali si asi šedesát destinací po celé
Evropě na příští sezonu. Všechny jsme
objeli a domluvili jsme jedenáct akcí,
kde jsme letos působili. Stanový hotel
jsme provozovali na MotoGP a Formuli
1 ve Španělsku, v Holandsku, Belgii,
Rakousku, ve Francii, v Monaku a naposledy na Oktoberfestu v Německu.
Jak vás napadly právě závody
MotoGP a Formule 1?
V době studií jsem se o Formuli 1
hodně zajímal a jezdil jsem jako porotce
na mistrovství světa do Singapuru nebo
do Austinu. Věděl jsem, že na tyto akce
přijíždí velké množství lidí z celého světa
a že jsou většinou všechna místa k ubytování vyprodaná. Právě proto jsem se
zaměřil na tyto závody.
Jak těžké je získat na místě
plochu pro stanový hotel?
To je právě to nejsložitější. Hotel vždy
stavíme v kempech, které bývají samozřejmě na konkrétní akce obsazené.
Proto musíte plánovat. Ale rok dopředu
nevíte, kolik stanů obsadíte. Loni jsme
měli stovku stanů, letos 250. Kempy většinou vlastní farmáři a musíte se s nimi
včas domluvit, s kolika stany přijedete.

Petr Bouchal je zakladatelem a jednatelem stanového hotelu GPtents.
V jeho komfortně zařízených stanech lze absolvovat v pohodlí a klidu série závodů MotoGP
a Formule 1. Klienty jsou převážně příznivci motosportu ze zahraničí. S myšlenkou založit firmu
přišel Petr Bouchal krátce po studiích na VUT a jeho nápad mu doslova roste pod rukama.
Pro transport stanů do různých destinací využívá zapůjčené vozy od firmy AGROTEC.

Jak vůbec vznikl nápad
na stanový hotel?
Když jsem dodělal školu, tak jsem trošku cestoval. Odjel jsem na tři měsíce na
Nový Zéland, tam si koupil auto, přestavěl ho a putoval po Zélandu. V tom
autě jsem i bydlel. Dostal jsem se do
města Taupo, kde se zrovna konal rockový koncert a všichni Novozélanďané
se tam sjeli. A vše bylo třikrát dražší
než obvykle. Tehdy mne napadlo po-
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stavit na místě stanový hotel. Připravit
stany a matrace, kde by se lidé vyspali
stejně jako v hotelu a všichni by byli
spokojení. Když jsem se vrátil do České
republiky, řekl jsem o této myšlence
kamarádovi a začali jsme na stanovém hotelu pracovat. Původně jsme
chtěli vytvořit vlastní stan, ale nakonec
jsme se rozhodli pro koupi, což bylo
jednodušší. Stan jsem nafotil a dal na
internet. A dnes, po čtrnácti měsících

máme 250 stanů po celé Evropě
– od Španělska až po Rakousko.
Firmu jste opravdu založili
před rokem?
Ano, začali jsme loni měsíc před
závody Formule 1 v Rakousku. To byla
naše první zkoušková destinace, kde
jsme měli 40 stanů a vše se vyprodalo.
Následovala MotoGP v srpnu a koncert
Rolling Stones v září. Na těchto třech

Jaký komfort na vaše klienty čeká?
Pro klienty máme k ubytování kompletně připravené stany s kvalitními pěnovými matracemi GPtents, přikrývkami,
polštáři, ručníkem i mýdlem. Ve vybavení nechybí ani stůl a židle – vše, co
k pobytu potřebujete. Výška stanů je
180 cm, takže si v nich pohodlně stoupnete. Původně jsou designované pro
pět lidí, ale my je nabízíme pro dva, aby
měli klienti při ubytování dostatečný
komfort. Samozřejmě v případě zájmu
ho nabídneme i pro tři. Ve stanovém
hotelu máme také vlastní kuchyni
a GPbar, nabízíme anglické snídaně,
jogurt, müsli, neomezené množství
kávy a děláme i GPburgery, klobásy
i vegetariánskou stravu. Jezdí s námi dva
kuchaři. Lidé jsou nadšení. Máme stejné
služby jako v hotelu, ale pod stanem.
Kdo jsou vaši klienti?
Fanoušci motosportu z celého světa – z Jihoafrické republiky, Kanady,
Venezuely, Japonska, Nového Zélandu,
Austrálie… Na MotoGP v Rakousku

jsme měli ubytované klienty ze čtyřiceti
zemí. Za zákaznický servis jsme dostali
9,5 bodů z deseti, což vidím jako slušný
výsledek – i takové hodnocení záleží
na počasí, i když do stanu samozřejmě
neteče. Naši klienti, kteří vyrazí na
MotoGP, jedou za zážitky a většinou si
chtějí dopřát větší standard. Ve světě
samozřejmě máme i konkurenci, ale my
nabízíme stan s plným vybavením,
lepší matrace, přikrývky a vše je v ceně.
Zkoušíme i koncerty, ale tam není tak
velký zájem.
Jak začala vaše spolupráce
s firmou AGROTEC?
Původně jsem měl od menšího dodavatele v Brně půjčenou malou dodávku.
Auto se však po cestě do Rakouska pokazilo, což nebyl vůbec ideální stav, když
potřebujete být na místě včas a postavit
stany pro 200 klientů. Proto jsem se rozhodl pro AGROTEC, neboť jde o velkou
a spolehlivou firmu. Nejdřív jsem chtěl
koupit jednu dodávku Iveco, ale brzy
jsem si uvědomil, že by nám jedno auto
nestačilo. Navíc auta využíváme nárazově a pouze v sezoně. Při jednání ve firmě
AGROTEC jsem zjistil, že auta i zapůjčují. Stačilo se domluvit s půlročním
předstihem. Zarezervoval jsem si flotilu
a dostal jsem k dispozici úplně nové
vozy. Zvolili jsme Iveco Daily, protože

nám vyhovuje jeho úložný prostor. Nyní
si počet aut zapůjčujeme podle potřeby.
Na kapacitu 250 stanů jich potřebujeme
pět. Převážíme stany, matrace, peřiny,
vlastní jídlo i zázemí pro bar. A žádná
nehoda nás nepostihne! Máme jistotu,
že dostaneme spolehlivý vůz, který
nemá moc najeto, navíc se sedmistupňovou převodovkou a odpružením sedadla
řidiče. Na jednu akci potřebujeme auto
zhruba na deset dnů. Už jsme společně
absolvovali šest akcí. AGROTEC je záruka kvality. Kdyby se přece jen náhodou
něco stalo, dodají mi na místo nehody
do 24 hodin náhradní vůz. Perfektní!
Vozy od firmy AGROTEC zapůjčuji
i pro svou další firmu, která se stará
o zahraniční klienty při MotoGP v Brně.
Vozíme je z letiště na hotel, na okruh,
na VIP akce a podobně.
Už máte naplánovanou
příští sezonu?
V roce 2019 pokryjeme celou Evropu,
pojedeme všechny Formule 1 a MotoGP
kromě Brna, Maďarska a Itálie. Chystáme i nový projekt GPcamping, kdy
budeme mít pronajaté dvě nádherné
louky přímo u okruhu se skvělým výhledem. Chceme se také zaměřit na firmy
a nabídnout jim naše služby s tím, že jim
můžeme postavit kompletní městečko
na teambuilding v přírodě. ‹‹
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› aktivně s agrotec a. s.

› aktivně s agrotec a. s.

Peloton cyklistů
Czech Cycling Tour
doprovázely
díky firmě AGROTEC
vozy Fiat Professional

Etapy Czech Cycling Tour 2018
Uničov (týmová časovka) – 18,2 km
Olomouc – Frýdek-Místek (rovinatá etapa) – 197, 7 km
Mohelnice – Šternberk (kopcovitá etapa) – 178 km
Olomouc – Dolany (kopcovitá etapa) – 147,9 km
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Na území Olomouckého a Ostravského kraje se
v první půli srpna odehrál největší etapový závod
v České republice, zároveň závod druhé kategorie
UCI, svátek pro všechny milovníky cyklistiky
– Czech Cycling Tour. Svou premiéru
na něm měla i společnost AGROTEC.
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› z historie

1978–1998

100 let

1998–2018

vozů Škoda

Konečné pořadí

Zdroj: Fotografie poskytl Archiv společnosti Škoda Auto

Ve znamení změn

1. Riccardo Zoidl
(Rak./Felbermayr Simplon Wels)
13:25:40

2. Andreas Schillinger
(Něm./Bora Hansgrohe)
+1:01

3. Aleksejs Saramotins
(Lot./Bora Hansgrohe)
+1:03

V cíli každé z etap
bylo k vidění
i Iveco Daily
s výkonem více
než 2000 cyklistů.

Držitelé trikotů
Žlutý (vedoucí jezdec)
Olomoucký kraj: Riccardo Zoidl
Zelený (bodovací soutěž)
Satum: Riccardo Zoidl
Puntíkatý (vrchařská soutěž)
Emco: Sebastian Baldauf
Bílý (nejlepší jezdec do 23 let)
AGROTEC: Torjus Sleen
Červený (nejlepší český jezdec)
Prim/Media Walk: Daniel Turek
Modrý (nejaktivnější jezdec)
Ondrášovka: Adrian Kurek
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AGROTEC opět potvrdil, že má
sportovního ducha a k cyklistice
více než blízko. Na domácí půdě
v Hustopečích pravidelně podporuje
Kolo pro život, na přelomu května
a června se zapojil do Závodu míru,
mezinárodního klání pro jezdce
U23, a nově se v létě prezentoval
také jako jeden z partnerů Czech
Cycling Tour. Prodejní vozy z firmy
AGROTEC nejenže vyvedly peloton závodníků z města, ale také je
doprovázely po celé trati. Zároveň
měl AGROTEC svůj prostor i v cíli
každé etapy.

„Vybrali jsme tentokrát značku Fiat,
která se nám jevila jako atraktivní pro
návštěvníky závodu, a dodávku Iveco
Daily, kterou zase hojně využívají profesionální týmy na převoz vybavení,“
uvedl marketingový specialista firmy
AGROTEC Michal Jurek. Zapůjčené
vozy Iveco se zároveň osvědčily i jako
servisní vozidla pro potřeby závodu.
AGROTEC měl také v souvislosti se
závody zodpovědný úkol – Michal
Jurek při závěrečném vyhlášení vítězů
předával bílý dres s logem AGROTEC
nejlepšímu jezdci do 23 let.
Průvodci závodníků se staly nové vozy
Fiat New Fullback 4x4 a Fiat New
Doblo. Zatímco obvykle se síla motoru měří koňskými silami, tentokrát
AGROTEC příhodně přirovnal výkon
automobilů ke zdatnosti cyklistů: Fiat
New Fulback 4x4 – výkon více než
1764 cyklistů, Fiat New Doblo – výkon více než 1029 cyklistů. Jmenované vozy zn. Fiat prodává AGROTEC
ve svých pobočkách v Brně, Olomouci
a Horní Suché. ‹‹

Léta 1978 – 1998, kdy mladoboleslavská automobilka nejvíce
sázela na model Favorit a kdy do jejího dění zasáhlo spojení
s koncernem VW, mnozí z nás ještě pamatují.
S novým majitelem došlo k omlazení
loga a také k odlišení od plzeňské společnosti Škoda. Modrou barvu v logu
v roce 1993 nahradila zelená a zvětšilo
se kruhové pole okolo značky, aby vznikl prostor pro nápis ŠKODA AUTO.
Zelené logo slavilo svou premiéru na
voze Škoda Felicia.
Po změně režimu v roce 1989 začala
česká vláda hledat silného zahraničního partnera, který by automobilku dlouhodobě rozvíjel, aby na
zahraničních trzích opět dokázala
nabízet konkurenceschopné výrobky.
O spolupráci s německou skupinou
Volkswagen, která mj. vyhrála nad
automobilkou Renault, bylo rozhodnuto v prosinci 1990. Spojený tým
ŠKODA-Volkswagen zahájil obchodní
činnost 16. dubna 1991 pod názvem
ŠKODA automobilová a. s. a byl přijat
do skupiny Volkswagen jako čtvrtá

značka vedle VW, Audi a SEAT. V roce
1997 již činil podíl koncernu VW
70 procent.
100 let vozů Škoda: 1998 – 2018
Právě letos se ocitáme v roce 100. výročí moderního českého státu. Nutno říci,
že poslední „dvacítka“ byla z pohledu
historie neméně zajímavá. V roce 2004
vstoupila Česká republika do EU a šest
let po spuštění vyhledávače Google objevil svět sociální sítě. Neméně důležitý
byl i technologický vývoj na linkách

Od roku 1999 používala Škoda
černé a zelené logo, které po dvanácti
letech inovovala a změnila i korporátní design. Roku 2016 se pustila do
redesignu obchodní sítě a představila
další verzi loga s textem Škoda pod
kru¬hem, aby ilustrovala propojení
s koncernem VW.

automobilky, která nás přenesla
do světa elektrické budoucnosti.
Trendy v automobilovém průmyslu
ovlivnily i směřování značky Škoda.
Ta při výrobě vozů na společných
platformách koncernu VW (Octavia
Combi 1998 první generace) úspěšně
vstoupila do segmentu SUV a nyní
dokonce představila koncept prvního
elektromobilu Vision X. ‹‹

Cesta ke koncernu
Řada Škoda 742 – vozy známé jako Škoda 105, 120, 125 a 130
Favorit – první sériově vyráběný vůz s motorem vpředu a přední hnanou nápravou
Octavia – první generace vozu ve spolupráci s koncernem VW
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› křížem krážem

Tomáš Garrigue Masaryk
filozof a státník
Tomáš Garrigue Masaryk se do povědomí široké veřejnosti dostal po vypuknutí první
světové války, kdy se stal ústřední postavou protirakouského odboje. Tehdy, ve svých
čtyřiašedesáti letech, měl však již za sebou bohatou kariéru, a to na poli politickém,
vědeckém, pedagogickém a publikačním.

Jaký byl
a co měl opravdu rád
Prezident Masaryk odpočíval dvěma
způsoby. Z fotografií nebo filmových
týdeníků si ho pamatujeme jako
důstojného muže v letech, který sedí
zpříma na koni a projíždí lánským
parkem. Ale filozof a státník světového jména relaxoval i jinak – u akčních
filmů s kaskadérskými kousky
a kovbojek, tehdy ještě němých.
V kině na zámku v Lánech promítal
filmy pro zaměstnance i pro veřejnost
a okolí. Setkával se dokonce s hollywoodskými herci. Jeho pozvání do
Lán přijala i jedna z nejslavnějších
hollywoodských hvězd éry němého
filmu, herec, režisér a producent
Douglas Fairbanks a jeho žena,
oscarová herečka Mary Pickfordová.
Sportovec tělem i duší
T. G. Masaryk měl kladný vztah
ke sportu a o tělesnou schránku
pečoval stejně jako o tu duchovní.
Nejraději měl jízdu na koni, což dokládají i fotografie, na nichž bývá zachycen na svém nejoblíbenějším hnědáku Hektorovi. Pro své projížďky si
záměrně vybíral obtížný terén i mimo
protokolem naplánované trasy. Velice
rád ujížděl civilním strážníkům, kteří
se starali o jeho bezpečnost. V sedle
trávil až pět hodin denně. Na koni
nacházel soukromí a poslední zbytky
svobody.
Maminčina kuchyně

Zdroj: Muzeum
T. G. Masaryka v Lánech

Za jeho úspěchy stála tvrdá práce a přísná morálka. Pocházel z chudých poměrů a pro
zářnou kariéru neměl právě nejlepší předpoklady. Od dětství si na sebe musel sám vydělávat.
Do politického života zasahoval Masaryk poměrně často a aktivně. I v nelehké poválečné době,
kdy přibývalo nejen hospodářských problémů a kdy se mnohé státy přikláněly k totalitárním
režimům, se československému prezidentovi podařilo v zemi zachovat demokracii. Masaryk byl
proti komunistům i nacionálně laděným stranám. Po roce 1918 byl zvolen prezidentem ještě
třikrát, naposledy v roce 1934. Hned následujícího roku ale s ohledem na svůj zdravotní stav
abdikoval. Přesunul se na zámek v Lánech, kde po několika dnech v bezvědomí 14. září 1937
zemřel. Jeho pohřeb se konal tamtéž o týden později. Mimořádně populární prezident nově
vytvořené republiky však zažíval i období, kdy většina společnosti stála proti němu.
Nebál se totiž stát si za svým.

Masarykova maminka Terezie pracovala jako kuchařka na panském
statku, a tak jí vaření samozřejmě
nečinilo žádný problém. Na její prostá
jídla vzpomínal T. G. M. celý život
a dával je za příklad i své kuchařce
paní Černé na zámku v Lánech. Měl
moc rád škubánky, krupicovou kaši,
bramboračku a jeho vůbec nejmilejší jídlo byly švestkové knedlíky
s mákem. Po padesátce se prezident
Masaryk vzdal veškerého alkoholu
a do jeho pitného režimu patřil už jen
bylinný čaj, ovocné šťávy a především
černá káva. Tu miloval a uměl ji i labužnicky vychutnávat. ‹‹

Ze vzpomínek pamětníků
• Ú
 cta k chlebu
Prezident Masaryk měl velkou úctu
k chlebu. Byl k ní vychován z domova
a ještě víc se prohloubila v krušných
dobách jeho kovářského učení a vysokoškolského studia. Chléb, i nedojedený, byl vždy na zvláštním talířku
a vedle odloženého krajíce se nikdy
nesměl položit zbytek jiného jídla.
• M
 asarykovo cukroví
Za éry T. G. M. bývalo o Vánocích
v Lánech na stole vždy speciální
cukroví podle receptu jeho maminky.
Šlo o máslová ořechová kolečka
obalovaná v cukru.
• P
 řítel bylinek
T. G. M. byl velkým ctitelem bylinných
čajů. Nechyběly ani při pátečních
setkáních s významnými osobnostmi vědy a umění (tzv. „pátečníků“).
Traduje se, že mu ke stáru pro posílení
organismu namíchala speciální směs
i slavná bába z Tymákova, úspěšná
léčitelka Božena Kamenická.
• D
 írka ve dveřích
Masaryk měl rád, když stolování probíhalo bez dlouhého čekání na jídlo.
Lánští stolníci si proto udělali do dveří
otvor, jímž sledovali situaci. Jakmile
T. G. M. dojedl, hned nesli další chod.
Prezidentovi pak dlouho vrtalo hlavou, jak v sousední místnosti vědí,
že právě skončil s polévkou.
• K
 astrůlek pro Černínský palác
V lánských lesích roste dodnes spousta
bílých hřibů. U Masaryků milovali
houbovou omáčku. Syn Jan, tehdy
tajemník ministra zahraničí Edvarda
Beneše, si jí vždy odvážel do Černínského paláce plný kastrůlek.
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› představujeme

› reportáž

Studovat s firmou
AGROTEC se vyplatí
Péče o provoz dnešních zemědělských a stavebních strojů neustále zvyšuje nároky na servisní
pracovníky, kterým již dávno nestačí pouze manuální zručnost. Jako jedno z mála odvětví se
zemědělská a stavební technika neustále vyvíjí tak, aby byla svým majitelům schopna zajistit
maximální denní výkon s co nejnižšími nároky na obsluhu. Disponuje přitom automatickými
systémy řízení, asistenty, elektronikou. Ve většině případů se jedná o vybavení, které leckdy
chybí i v luxusním automobilu.
Obsluha takových strojů vyžaduje
znalosti informatiky i elektroniky,
tudíž kvalifikovaného odborníka.
Těch je ale na trhu nedostatek. Jde
bohužel i o důsledek absence kvalitního vzdělávání v této oblasti. Dalo by
se říct, že školství v rámci rychlého
vývoje oboru prostě zaspalo.
Skupina AGROTEC Group si tuto
skutečnost uvědomuje a neponechala
nic náhodě. Ruku v ruce s Integrovanou střední školou automobilní Brno
otevřela letos 3. září 2018 unikátní
obor Mechanik/diagnostik stavební

a zemědělské techniky. Jeho unikátnost
spočívá v moderním pojetí oboru – žáci
získají teoretické a současně i praktické
znalosti, a to na nejpokročilejší technice
na trhu. AGROTEC a. s. jako garant
oboru vytvořil profesionální výukové
materiály, zajišťuje žákům odborné
praxe a již nyní, od prvního ročníku,
podporuje vybrané z nich stipendiem se
zárukou pracovního místa. V letošním
roce nastoupilo do oboru 19 žáků, pro
něž nemusí být vyučení konečnou
cestou. V rámci AGROTEC AKADEMIE mohoustudenti dále pokračovat

v maturitním studiu či na vysoké škole.
S firmou AGROTEC čeká navíc na žáky
spousta zážitků ze společných akcí, exkurzí či letních brigád. Dalším bonusem
je řidičský průkaz sk. B, C, T zdarma.
Věřme, že tyto řádky jsou pro mnohé
inspirací do budoucna a námětem
k zamyšlení, jakou cestou se vydat a jaké
řemeslo je a bude prostě „in“. V případě
zájmu stačí navštívit webové stránky
www.agrotec.cz. V sekci Kariéra najdete
spoustu informací nejen o studijním
oboru a pracovních místech, ale třeba
i o programu Trainee. ‹‹

Testovací jízdy s novou
Kiou Ceed splnily očekávání
V autosalonu KIA MOTORS v Hustopečích přichystal v září AGROTEC pro své klienty
improvizovaný Den otevřených dveří. Stávající zákazníci a zájemci dostali možnost
vyzkoušet si, jaké další možnosti nabízí nový model vozu Kia Ceed. Nový Ceed
totiž technologicky pokročil a získal ještě víc na atraktivitě.

„Nový model se mi moc líbí z hlediska prostornosti. K podnikání potřebuji velké auto, protože jezdím se
zbožím nejen po České
republice, ale i do zahraničí.
Zaujal mne také automat, což velmi
oceňuji, neboť na delších cestách se
mi nechce moc řadit,“ pochvaloval
si přednosti vozu Zdeněk Očenášek.
V autosalonu si dostatečně prohlédl
zejména interiér vozu, při testovací
jízdě v okolí Pálavy zase zjistil, jak
moc se zlepšily jízdní vlastnosti.
„Z automatu jsem opravdu nadšený, ale i při řazení cítím, že je jízda
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mnohem plynulejší. Přidávání plynu
je určitě o dost jednodušší a pohodlnější než u staršího Ceeda,“ zhodnotil.
Ocenil také ovládací panel uvnitř
vozu. „V jednoduchosti je krása, ubylo
tlačítek, takže je vše přehlednější,
obrazovka s ukazateli při parkování
je naopak zase větší. Nemá to chybu,“
dodal.
A je rozhodnuto! Ve svém starším
modelu Kia Ceed najel Zdeněk
Očenáček za necelé dva roky 80 tisíc
kilometrů, tudíž nastal ideální čas
na výměnu. Stávající vůz Kia poputuje k novému majiteli a klient firmy

AGROTEC získá nový, modernější
vůz. „S jednáním ve firmě AGROTEC
jsem spokojený, cena automobilu je
taky velice příznivá. Líbí se mi i program Kia Select, kdy po splacení můžete vůz vrátit a zakoupit zase novější
model. Určitě této služby využiju. Další devizou je také sedmiletá záruka,“
míní Očenášek. U vozu v plné výbavě
se nyní zákazník může těšit také na
vyhřívaná sedadla a navigaci, kterou
ve výbavě u předcházejícího vozidla
postrádal. Z barevné škály pak vyměnil původní bílou za atraktivní odstín
Silver Lunar. ‹‹
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› kde jsme pomohli

AGROTEC hlavním partnerem
Pálavského vinobraní

1–N
 ová Kia Ceed s plnou výbavou
v interiéru.
2–Z
 deněk Očenášek si užíval pocitu
komfortní jízdy.
3–O
 bjem kufru je u verze combi
625 litrů.

Jednapadesát tisíc návštěvníků zavítalo o druhém zářijovém víkendu do Mikulova na již
71. Pálavské vinobraní. Přijeli nejen za vínem, ale i za bohatým doprovodným programem. Nepochybně nejpopulárnější u všech generací byl, jak už každoročně, historický
průvod připomínající významnou pomoc mikulovských těžkooděnců králi Václavu IV.

4–N
 ový model nabízí při výběru
karoserie pestrou škálu barev.

1

Nová Kia Ceed
přednosti
1 nový motor 1.4 s turbem

a automatickou převodovkou

2 autonomní řízení druhého stupně
(sleduje vozidlo před sebou)

3 adaptivní tempomat

pro jízdu v kolonách

2

4 bezdrátová nabíječka na telefon
5 LED přední světla
6 elektrické víko kufru
7 combi verze

s kufrem 625 l

4

3
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Královská družina s vysvobozeným
králem a pochodněmi kráčela městem
již v pátek. Hlavní výpravný průvod
s králem a královnou, letos v podání
Chantal Poullain, se vydal z náměstí na
cestu mikulovskými ulicemi v sobotu po
poledni.
„Přípravy na Pálavské vinobraní trvají
po celý rok. Víkend je jen odměnou za
vyvinuté úsilí všech, kteří se podílí na
organizaci akce,“ uvedla k Pálavskému
vinobraní místostarostka města Marie
Leskovjanová. Hlavním pořadatelem
vinobraní je Mikulovská rozvojová.
Mezi ty, kdo se do velkolepého programu zapojili, patří i hustopečský
AGROTEC. S Mikulovem spolupracuje
již několik let, ovšem letos se stal jedním
z hlavních partnerů vinobraní. „Jsme
velmi blízko Mikulova, jsme firma, která
má spojitost s tímto regionem a pracuje v něm. Je tedy logické, že v rámci
celoroční spolupráce poskytujeme vozy
organizačnímu týmu a zajišťujeme

VIP dopravu,“ zdůraznil generální ředitel společnosti Martin Rada.
AGROTEC jako autorizovaný dealer
a prodejce vozů Škoda a Kia přepravoval
na Pálavském vinobraní VIP návštěvníky automobily značky Škoda Octavia
a Karoq spolu s Kiou Ceed. AGROTEC
má tři střediska – v Brně, Hustopečích
a Břeclavi – a na všech zajišťuje v celém
rozsahu jak prodejní, tak poprodejní
služby. Není divu, že celá řada účastníků
vinobraní patří mezi jeho zákazníky, ať
už s osobními vozy, anebo se zemědělskou technikou.
V příštím roce se můžeme těšit na Pálavské vinobraní, svátek vína, gastronomie
a kultury, opět začátkem září – konkrétně od pátku 7. do neděle 9. září.
A samozřejmě že AGROTEC bude jako
hlavní partner opět při tom.
„Letos organizátoři akce připravili
celkem šest scén s hudbou všech žánrů,“
připomněla Kateřina Hučková, mluvčí
pořádající Mikulovské rozvojové. ‹‹
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7 důvodů

proč si pořídit
novou Škodu Fabia

Čtyři roky po uvedení třetí generace na trh prošla Škoda Fabia modernizací,
která přinesla nové designové prvky a technické novinky. Poprvé Fabia nabízí
LED přední světlomety, LED zadní skupinové svítilny a osmnáctipalcová kola
z lehké slitiny dostupná pro karosářskou verzi hatchback. Designéři dali nový ráz
sdruženému panelu přístrojů a přidali do nabídky nové materiály sedadel
zajišťující svěží vzhled a pohodlí interiéru.

Rozšíření se dočkala i nabídka
asistenčních systémů a prvků SimplyClever. Portfolio motorů zahrnuje
tři agregáty, jejichž výkonové spektrum sahá od 55 kW (75 k) do 81 kW
(110 k). Motor 1,0 MPI o výkonu
44 kW (60 k) naběhne v průběhu
roku. Oba motory TSI jsou nově
vybaveny filtrem pevných částic.
Design úspěšného modelu charakterizuje výraznější příď a záď. Výběr
kol z lehké slitiny nově obsahuje
i osmnácti-palcová kola, která jsou
k dispozici pro karosářskou verzi hatchback. Díky atraktivnímu
ColourConceptu si mohou zákazníci
individuálně přizpůsobit barevné
provedení vozu volbou černého,

a MAGAZíN | podzim 2018 | 22

bílého nebo stříbrného provedení
střechy, A sloupků, vnějších zpětných
zrcátek a kol z lehké slitiny.
Pohonné jednotky
•  tři agregáty s výkonovým spektrem
od 55 kW (75 k) do 81 kW (110 k)
•  motor 1,0 MPI
o výkonu 44 kW (60 k)
•  oba motory TSI jsou nově vybaveny filtrem pevných částic
LED technologie
Všechny vozy Škoda Fabia na českém
trhu mají ve standardní výbavě LED
světla pro denní svícení. LED přední
světlomety a LED zadní skupinové
svítilny tvoří součást standardní vý-

bavy pro výbavový stupeň Style a pro
model Škoda Fabia Monte Carlo.
Asistenční systémy
Již tak rozsáhlá škála prvků aktivní
a pasivní bezpečnosti se rozrostla o nové asistenční systémy, které
pomáhají řidiči při změně jízdního pruhu, vyjíždění z parkovacího
místa a přepínání mezi dálkovými
a potkávacími světly. Tyto systémy
byly donedávna běžně výsadou vozů
vyšších tříd.
Infotainment
Infotainment systém Amundsen
nabízí prostřednictvím balíčku
služeb Infotainment Online funkce

konektivity, dále Wi-Fi hotspot a díky
Škoda Media Command 2.0 propojení
až se dvěma tablety na palubě. Novinkou v nabídce je i infotainment systém
Swing Plus s 6,5“ barevným displejem.
Interiér
Palubní desce vévodí přepracovaný
sdružený panel s novým vzhledem
kruhových přístrojů a displejů, které
jsou nyní lépe čitelné. Celkový dojem
umocňují nové dekorační prvky
a kvalitnější materiály. V závislosti
na výbavovém stupni mají sedadla
dvoubarevné vzory potahových látek
nebo mohou být potažena kombinací
mikrovlákna (Suedia) a látky.
Kontrastní švy dodávají interiéru
výjimečný vzhled.

Komfortní prvky
Díky nové komfortní funkci lze dlouhým stisknutím ovládacího tlačítka ve
výplni dveří automaticky zavírat a otevírat každé elektricky ovládané okno. Lze
také otevřít a zavřít všechna elektricky
ovládaná okna najednou podržením
tlačítka zamknutí nebo odemknutí vozu
na klíči s dálkovým ovládáním. Nové
osvětlení odkládací schránky ve středové
konzoli tvoří součást standardního zařízení výbavového stupně Style a varianty
Monte Carlo.
Škoda Fabia nabízí mnoho prvků Simply
Clever. Nové jsou dva USB konektory
pro cestující na zadních sedadlech nebo
odnímatelná LED svítilna v zavazadlovém prostoru modelu Škoda
Fabia Combi. ‹‹

a MAGAZíN | podzim 2018 | 23

› pohledem ženy

Kateřina Vranková
by Superb 4x4
bez váhání doporučila
Olympijský festival v Brně přinesl vítězství i energetické
poradkyni Kateřině Vrankové. Na plakátu správně
identifikovala čtyři hokejisty, kteří získali zlato na olympiádě
v Naganu a vyhrála tak na měsíc Škodu Superb 4x4.
Vůz jí zapůjčil autosalon AGROTEC v Modřicích.

Jste tak důkladný znalec hokeje?
Hokejisté byli na obrázku rozškatulkovaní po malých obrázcích. Zbývalo vyplnit formulář a vhodit na olympiádě
do boxíku. Přiznám se, že s hledáním
nám pomohla teta, která soutěžní
kartičky přinesla. Vyplňovali jsme jich
víc – jednu teta, jednu já a jednu můj
manžel. A štěstí se usmálo zrovna na
mne, protože vylosovali můj lístek.
Věděla jste, jaký vůz
k zapůjčení dostanete?
Na olympiádě AGROTEC vystavoval
Karoq a Kodiaq. V soutěži však nebylo
přesně uvedené, o jaký vůz půjde,
uváděla se jen kategorie 4x4. Původně
byla ve hře i Octavia Combi Scout,
ale tu se v autosalonu podařila prodat
dřív, než došlo k zapůjčení, tak jsem
dostala nabídku na Škodu Superb.
Vůbec jsem neprotestovala.
Koho jste svezla? Superb sklízí většinou pochvalu za komfortní pohodlí od
spolujezdců na zadních sedadlech…
Sama jsem vzadu nikdy neseděla,
ale mí synové byli velmi spokojení. :)
Měli dostatek místa a pochvalovali si
i stoleček uprostřed. Jeli jako páni.
Co říkali synkové,
když jste auto vraceli?
Byli zklamaní. Asi stejně jako my.
Když jsme ho měli doma, vždy se ptali,
jestli pojedeme naším autem, nebo
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„naším půjčeným“. Oblíbili si Superb
velice rychle.
Jak jste zapůjčené auto využili?
Časově to hezky vyšlo na začátek léta,
takže jsme se Superbem vyrazili i na
dovolenou. Strávili jsme s ním prázdniny v Jeseníkách a využili jsme ho
také k výletům a cestám na koupaliště.
Asi jsme jezdili častěji než obvykle
a maximálně jsme si to užili.
Jaký nadstandard u Superba
jste nejvíc ocenila?
Určitě jsme ocenili komfortnější jízdu,
bylo to velice příjemné. Líbil se mi
i tichý chod vozu, ale nejvíc jsem si
asi užívala parkovacího asistenta. Ani
ne tak při samotném parkování jako
při vjíždění do silnice, když couváte.
Obvykle přes auta nemáte šanci nic
vidět, ale tady mi pomohla kamera
a měla jsem krásný přehled, jestli něco
nejede. Nikdy jsem také neřídila automat. Ze začátku jsem si sice zvykala,
ale pak jsem toto pohodlí velmi uvítala
a měla jsem skoro problém přesednout
zpět do našeho auta. Trošku jsem se
bála startování v kolonách, když se
motor při zastavení vypíná, ale zjistila
jsem, že naskočí velmi rychle. I to
jsem brala jako přednost. Také jsem si
otestovala navigaci a zadávala jsem si
různé trasy. Líbilo se mi, že navigace
hlásí i aktuální dopravní informace,

kde jsou kolony. Hned jsem věděla,
jaké lze očekávat zdržení nebo jakou
jinou cestu zvolit.
A co kufr a další vybavení interiéru?
Ano, kufr je opravdu obrovský – velký
a prostorný. Občas jsem v něm něco
hledala i tak, že mi koukaly ven jen
nohy. :) Užívala jsem si také snadnou
manipulaci při ovládání interiéru
vozidla. Vše šlo pohodlně a hladce.

Včetně nastavování sedadel. Superb
má dokonce paměť na více typů nastavení, takže nemusíte složitě hledat
svou oblíbenou polohu.
Sama máte dvě děti. Doporučila
byste Superb 4x4 rodinám?
Určitě. Bez váhání. Nemusela jsem mít
strach, že se do auta nevejdeme. I kufr
byl větší než u našeho auta, a to máme
kombík. Vše bylo prostorné a kom-

fortní. A dozadu se vejdou dokonce tři
autosedačky, což je perfektní. Vůz je
opravdu širší.
Co je u Superbu podle vás „top“?
Auto jsme měli zapůjčené v plné
výbavě, takže určitě asistenti a pak
komfortní pocit z jízdy. Kdybych
nepřemýšlela o ceně, někdy v budoucnu bychom si Superb určitě pořídili.
Nadchl nás. Na Škodovky jsme zvyklí

a značce bychom zůstali věrní. I když
bychom asi zůstali u verze combi.
Jak dlouho máte
vy sama řidičský průkaz?
Od osmnácti. Můj první vůz byl
Ford Escort. Jinak jsme měli jako
rodina Fabii, teď máme doma Scouta,
ale Superb 4x4, který nám AGROTEC
zapůjčil, byl o hodně řad výš.
Superb byl opravdu super. ‹‹
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› vsaďte se

S velkým nákladem kolem světa

MYSLETE V KLIDU
NA JINÉ VĚCI
Máte přece ŠKODA Předplacený servis!

Vsaďte se, že si vůbec nedokážete představit, kolik kilometrů
najely vozy AGROTEC z půjčovny Iveco od roku 2015.
Klienti je využívají k přepravě materiálu, při běžném
stěhování i v mezinárodní dopravě. Trasa, kterou
automobily absolvovaly, se blíží ke čtyřem milionům
kilometrů. Konkrétně jde od 3 852 484 km, což odpovídá
96 cestám kolem světa nebo deseti výletům na Měsíc.

Vozy z půjčovny Iveco
od roku 2015 najely
3 852 484 km, což
představuje 10x
cestu na Měsíc nebo
96 výprav kolem
zeměkoule. Vozový
park se pravidelně
obměňuje.

O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte totiž za servis ani korunu navíc! Nezáleží na tom jestli si pořizujete vůz
na leasing nebo v hotovosti ani jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Rozsvícené kontrolky vás tak vždycky nechají chladnými.
Výhody Předplaceného servisu:
Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo 60 / 100 / 150 tisíc km.

V půjčovně naleznete vše od nejmenších užitkových vozidel až po tahače
pro mezinárodní dopravu za více než
příznivé ceny. Vozový park se přitom
pravidelně obměňuje, stáří aktuální
nabídky vozů se pohybuje kolem
jednoho roku. Klienti mají na výběr
ze značek Iveco a Fiat Professional
v provozovnách ve Zlíně, Brně, Horní
Suché, Hustopečích a Olomouci.
V nabídce jsou klasické dodávky i tahače. Konkrétní nabídku lze nalézt na
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http://pujcovna.agrotectrucks.cz/
Z vozidel do 3,5 tuny jsou běžně k
dispozici vozy Iveco Daily, na které
stačí řidičský průkaz sk. B. Ty také
patří k nejfrekventovanějším vozidlům. Stačí si vybrat z nabídky
vhodnou dodávku a okamžitě se
vám zobrazí její výbava i dostupnost.
V kalendáři se pak dá provést rezervace. Z nákladních automobilů figurují v nabídce vozy Iveco Stralis. Tahače se většinou půjčují dlouhodobě.

Pro přepravu osob slouží mikrobus
Fiat Ducato Panorama 8+1. Systém
FlexFloor nabízí přizpůsobitelnou
konfiguraci prostoru pro cestující.
Jednotlivé sedačky lze posunout
nebo úplně odstranit. Zájem o toto
vozidlo bývá zejména přes léto.
Jelikož zapůjčené vozy cestují po
celé Evropské unii, musí být ve výborném stavu. Naposledy AGROTEC
zapůjčil klientovi vozidlo na cestu
do Madridu. ‹‹

Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně bezplatné asistence na cestách.
Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.
Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji, díky prokazatelné servisní historii.
www.predplaceny-servis.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
AGROTEC a.s.,
Chrlická 1153, 664 42 Modřice, Tel.: 548 133 810
Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, Tel.: 519 402 458
Lidická 123, 690 03 Břeclav, Tel.: 519 326 501
www.agrotecauto.cz

Agrotec a. s. / Brněnská 74 / 693 01 Hustopeče
tel. : +420 519 402 111 / e-mail: info@agrotec.cz
web: www.agrotec.cz

