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›  úvodník

Vážení přátelé,

přinášíme vám aktuální informace 
z naší společnosti, které jsou pro nás 
navíc nadmíru příjemné. Pro naši 
olomouckou pobočku se nám podaři-
lo získat autorizaci na prodej a servis 
vozidel značky Fiat. Díky tomu 
umožňujeme vám, našim klientům, 
větší variabilitu při rozhodování,  
který vůz je pro vaši každodenní 
činnost tím ideálním řešením. 
Hlavu vám možná zamotal i nový 
Kodiaq od ŠKODA AUTO, který jsme 
vám do detailu představili v nejníže 
položeném lyžařském areálu střed-
ní Evropy – v Němčičkách. Zájem 
o zkušební jízdy byl obrovský a podle 
ohlasů vás nový vůz zaujal. Pokud 
byste o něm či o jakémkoliv jiném 

voze zmíněné automobilky potře-
bovali více informací, naši prodejci 
jsou kdykoliv připraveni zodpově-
dět všechny vaše dotazy. Výsledky 
prestižní soutěže Škoda Challenge 
nás přitom opravňují k velké hrdosti. 
Dva naši přihlášení zástupci Jaroslav 
Pavliš a Vladimír Smetana se totiž 
umístili mezi TOP 10 nejlepšími 
prodejci České republiky.
Hranice mistrovství republiky by rád 
překročil naturální kulturista Lukáš 
Troubil, který by chtěl jet na světový 
šampionát do Itálie, k čemuž mu 
AGROTEC rád pomůže zapůjčením 
vozu. Do sportu jsme se přitom za-
pojili i v roli generálního partnera již 
18. ročníku Hustopečského skákání, 
které přineslo napínavou podívanou 
a hodnotné sportovní výkony.  

V našem prvním letošním čísle 
A magazínu toho samozřejmě  
najdete mnohem víc. V závěru  
bych si vás dovolil požádat o pár 
minut vašeho času na naši anketu, 
kterou najdete na konci magazínu. 
Děkujeme vám za váš čas.

Martin Novák 
Marketingový ředitel  
společnosti AGROTEC

vyHrAjtE bAlíčEk 
S přEkvApEníM

a/ 12. dubna 
b/ 12. května
c/ 12. června

1/  kdy SE budE konAt 
dEn otEvřEnýCH dvEří 
v prodEjníM StřEdiSku 
AGrotEC v oloMouCi?

a/ Physic
b/ Physique
c/ Fysicque

2/  v jAké kAtEGorii  
Soutěží kulturiStA  
lukáš troubil? 

a/ 14 vozy 
b/ 16 vozy
c/ 18 vozy

3/  jAk vElkýM vozovýM  
pArkEM diSponujE  
AutopůjčovnA rEnt brno?

Originální cenu, která se tentokrát váže k Hustopečím, můžete získat, 
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 http://www.agrotec.cz/a-magazin-anketa, vyplnit 
požadované kontaktní údaje, zadat správné odpovědi, ohodnotit 
náš magazín a přidat svůj názor. Soutěž končí 15. května 2017.

SoutěžtE 
S náMi!

Výherci z minulého čísla jsou: Robin Štěpánek, Hana Pášová a Lucie Nantlová

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

jAro A tECHnikA

https://www.facebook.com/agrotec.cz/?fref=ts
https://www.instagram.com/agrotecgroup/
https://www.youtube.com/results?search_query=agrotecgroup
https://www.linkedin.com/company/agrotec-a-s-
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›  kAlEidoSkop

kodiAq SpAtřEn v něMčičkáCH, 
u SjEzdovky jiCH bylo HnEd pět!

Dva exemláře Kodiaqa mohli ze všech 
úhlů pohledu prozkoumat návštěvníci 
lyžařského areálu v Němčičkách. Ti 
odvážnější dokonce mohli s trojicí 
svých „brášků“ vyrazit mezi vinice 
a sady, odkud měli nádherný výhled 
do okolí. AGROTEC tak 25. února 
jako jeden z prvních prodejců vozů 
Škoda auta v České republice nabídl 
všem zájemcům možnost sednout 
si do nového vozu a vyzkoušet si 
jeho jízdní vlastnosti v kopcovitém 
terénu. Zájem o jízdy byl opravdu 
velký. Na pět a půl hodiny dlouhé 
akci se ani jeden z trojice testovacích 
vozů prakticky nezastavil. Řízení 

nového auta si vyzkoušelo asi padesát 
zájemců a jeden ze šťastlivců má navíc 
naději, že jej bude mít k dispozici 
na celý víkend. Každý z přibližně tří 
stovek návštěvníků akce totiž mohl 
vyplnit anketní lístek se soutěží, kde 
jeden z vylosovaných výherců získá 
na zmíněnou dobu auto dle svého 
výběru. Smutnit ale nemusí ani další 
vylosovaní, od společnosti AGROTEC 
získají jarní servisní akce za korunu 
a navíc dostanou dárkový balíček. 
Všichni zúčastnění si navíc mohli 
pochutnat na luxusních koláčích. 
Pořadatelé tedy mysleli i na chuťové 
buňky návštěvníků, které tím správ-

ným způsobem dráždila vynikající 
mandlovice z Hustopečí, vybraná 
káva, svařák, čaj a k jídlu cigára a ně-
kolik druhů steaků. Sobotu v Něm-
čičkách si přitom užily i děti, které si 
po omrzení sjezdovky mohly zajezdit 
s RC modely, hrát pexeso, pomazlit 
se s maskotem medvěda a malovat si. 
Informace o dalších chystaných ak-
cích společnosti AGROTEC najdou 
zájemci na webu www.agrotecauto.cz 
nebo na Facebooku. ‹‹
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AGROTEC pomáhá 
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Stejně jako je jeho živý příbuzný nejmohutnějším hnědým medvědem na světě,  
tak je nový Kodiaq největším vozem ŠKODA AUTO. Hned pět kusů dlouho  
očekávaného typu přivezla na nejníže položenou sjezdovku ve střední  
Evropě do Němčiček společnost AGROTEC.

http://www.agrotecauto.cz/kodiaq-aneb-medved-mezi-vinicemi
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›  rEportáž

„V listopadu loňského roku se nám 
podařilo po přibližně roční přípravě 
získat autorizaci pro prodej a servis 
této značky. Doposud jsme se zabý-
vali převážně značkou IVECO, která 
je velmi oblíbeným vozidlem na trhu 
užitkových a nákladních vozidel. 
Přesto jsme u našich zákazníků vycí-
tili potřebu nabídnout i něco jiného, 
co je schopno pokrýt jejich různo-
rodé potřeby,“ vysvětlil zavedení 
novinky Jiří Štimpl, vedoucí prodeje 
a servisu olomoucké provozovny spo-
lečnosti AGROTEC.V Olomouci tak 
několik měsíců můžete vybírat nejen 
z osvědčených modelů automobilky 
Iveco, ale i z portfolia Fiatu v typo-
vých řadách Ducato, Doblo, Fiorino 
Talento a Fullback.

Abychom mohli zákazníkům modely 
Fiatu nabídnout, museli jsme se na 
to nejprve řádně připravit. Našim 
zákazníkům jsme proto autoriza-
ci této značky na naší provozovně 
avizovali již v průběhu našich příprav. 
„Zajímala je samozřejmě nejen otáz-
ka nákupu daných vozidel, ale také 
záležitost servisu, financování atd. 
Prodejci, přijímací technici i me-
chanici procházeli v přípravě množ-
stvím školení, která navíc pravidelně 
pokračují. Na tomto základě jsme byli 
schopni již před daným spuštěním 
zodpovědět zákazníkům spoustu otá-
zek. Ve většině případů tak zákazníci 
pevně vědí, jaký typ a značku vozidla 
pro své podnikání potřebují,“ doplnil 
pan Štimpl.
„Díky skutečnosti, že ekologie nám 
není lhostejná, nabízíme v Olomouci 

od roku 2008 také vozidla na alterna-
tivní pohon. Tento segment se začíná 
dostávat do popředí a požadavky  
se zvyšují. Máme zákazníky, kteří 
v této oblasti s námi spolupracují  
již devátým rokem a v letošním  
roce mají u nás již objednaná vozidla 
další generace z hlediska obměny 
jejich vozového parku. To je pro nás 
samozřejmě příjemné zjištění a určité 
zhodnocení jak výrobku, tak naší 
práce,“ těší vedoucího olomoucké 
pobočky.
„Jsme připravení našim zákazníkům 
poskytnout totožné záruční i pozá-
ruční služby jak pro značku IVECO, 
tak pro značku Fiat. Mezi samozřej-
mosti vybavení patří aktivní příjem 
vozidel, válcová zkušebna brzd, 
pneuservis, plnička klimatizací,  
geometrie vozidel, diagnostická  
zařízení a další služby s tím spojené.

Cílem našeho 20členného kolekti-
vu je spokojený zákazník, který se 
k nám bude rád vracet. Zvyšující 
se počty našich zákazníků jsou  
důsledkem takto vzájemně nastave-
ného korektního prostředí.

Určitě nejlíp uděláte, když se o našich 
slovech sami přesvědčíte a přijedete 
se za námi do Olomouce podívat. 
Zároveň bych Vás chtěl všechny 
k nám pozvat na 12. května 2017, 
kdy chystáme den otevřených dveří. 
Při něm si můžete prohlédnout nejen 
celou provozovnu, ale také strávit 
příjemné chvíle s doprovodným 
programem a občerstvením,“ přidal 
pozvánku Jiří Štimpl. ‹‹

zíSkAli jSME AutorizACi nA prodEj 
A SErviS vozidEl znAčky fiAt

Společnost AGROTEC nikdy neusíná na vavřínech, a stále 
hledá cestu, jak vyjít vstříc požadavkům a přáním co nejvíce 
zákazníků. Prodejní a servisní středisko v Olomouci na 
Lipenské 47, pod hlavičkou společnosti AGROTEC a. s.  
poskytuje služby svým klientům více než 12 let. Za toto období  
se stalo pro zákazníky obchodním partnerem, který vzbuzuje 
důvěru. Z tohoto důvodu došlo koncem roku 2016 na této  
pobočce k rozšíření jejich služeb  o prodej a servis vozidel  
značky Fiat.

›  rEportáž
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›  poHlEd zákAzníkA
›  poHlEd zákAzníkA

všE, včEtně údržby  
zElEně, MuSí být  
nA nEjvyšší úrovni

Je to již 27 let, co v kraji Vysočina v údolí řeky Bobrůvky  
nedaleko Zvole nad Pernštejnem začalo psát svoji historii 
westernové městečko Šiklův mlýn. Území, na kterém se  
nachází, prošlo od té doby bouřlivým vývojem. Městečko se 
tak postupem doby stalo součástí největšího přírodního zá-
bavního areálu v České republice. Areál Šikland se nyní roz-
prostírá na pozemcích s rozlohou 95 hektarů a je třeba o něj 
náležitě pečovat. S údržbou zeleně zde již mnoho let výrazně 
pomáhá technika značky Amazone.

Především v letních měsících se 
areál mění v podstatě na samostatně 
fungující obec s řadou poskytova-
ných služeb. „V letní sezóně zaměst-
náváme okolo 200 lidí a navštíví 
nás tak 80 000 rekreantů, a to už je 
počet, o který je třeba se kvalitně 
postarat. Chceme být vždy schopni 
návštěvníkům poskytnout služby 
na té nejvyšší úrovni a hezký vzhled 
areálu k tomu neodmyslitelně patří. 
Letním provozem s nabídkou ubyto-
vání, restauračních zařízení a pocho-
pitelně nejrůznějších atrakcí ovšem 
provoz Šiklandu zdaleka nekončí. 
Během roku zde uspořádáme někdy 
až 150 nejrůznějších firemních akcí 
a prezentací. Musíme být tedy velice 
flexibilní a údržba areálu musí pro-
bíhat v rychlém tempu. Areál v létě 
opravdu žije, a tak musí vše klapat. 
Kvalitní profesionální technika je 
proto zcela nezbytná,“ vysvětluje 
generální ředitel zábavního parku 
Šikland a jeho zakladatel Libor Šikl. 

PrvNí ProfihoPPer  
Pracuje již deset let
Údržba pozemků zahrnujících par-
koviště, letiště, kempy, rodeo arénu, 
koupaliště i výběhy pro koně klade 
na pracovníky Šiklandu opravdu  

vysoké nároky. „Již dávno jsme přišli 
na to, že s obyčejnými hobby či po-
loprofesionálními žacími stroji údrž-
bu v požadované kvalitě a termínech 
nezvládneme. 

První stroj Amazone Profihopper 
PH 04 s pákovým řízením jsme tedy 
pořídili již před deseti lety a začali 
jej využívat jak při sečení se sběrem 
travní hmoty, tak při vertikuta-
ci trávníků. Stroj funguje dodnes 
a za odsloužené roky udělal opravdu 
kus poctivé práce. Musím přiznat, 
že jsme postupem doby nakoupili 
a v praxi vyzkoušeli i jinou mecha-
nizaci, ale v náročných podmínkách 
Vysočiny tyto stroje neobstály. Díky 
systému sečení Profihopper dokonale 
srovnal povrch trávníků a osvědčil se 
i při sběru listí a vertikutaci,“ hodno-
tí Šikl nejstarší z modelů Amazone 
Profihopper. Byť je stroj v pravidel-
ném zápřahu, nevyskytly se na něm 
žádné velké závady. Měnily se pouze 
opotřebovatelné díly, jako jsou pne-
umatiky nebo žací nože. A oblíbený 
je i u obsluhy, která se s ním rychle 
sžije, pákové ovládání se rychle naučí 
a poté pracuje v maximálním pohod-
lí s možností využití obratnosti stroje 
s nulovým poloměrem otáčení.

letiště seče GrasshoPPer
Náročné na údržbu jsou rozsáhlé 
plochy místního letiště, na kterých 
přistávají ultralehká letadla. Přistá-
vací dráhy vyžadují kvalitní a hustý 
travní koberec, o jehož sečení se stará 
především tažený mulčovač Amazone 
Grasshopper GHS Jumbo 210 s pra-
covním záběrem 210 cm  

a zásobníkem s kapacitou 3000 litrů 
a možností vyklápění zásobníku do 
kontejneru do výšky 2,2 metru. „Stroj 
je tažený traktorem s minimálním po-
žadovaným výkonem motoru 70 koní. 
Výkon je potřeba, aby při uvedeném 
pracovním záběru mohlo zařízení 
pracovat s požadovanou rychlostí.  
Letištní plochy sečeme v průměru 

jednou za deset dní a i tento stroj 
z dílny značky Amazone svoji práci 
zvládá bez závad,“ popisuje generál-
ní ředitel Šiklandu. „Stroj může být 
využit jak pro sečení se sběrem, tak 
mulčování i vertikutaci trávníků. Jeho 
nože jsou snadno a rychle vyměnitel-
né bez použití nářadí a jejich systém  
je odolný vůči cizím předmětům.  

kdo vyzkouší, nECHCE  
zE StrojE dolů.
po dobrýCH zkušEnoStECH 
SE StAršíMi ModEly žACíCH 
Strojů AMAzonE přibyl 
do ArEálu šiklAndu třEtí 
SAMojízdný univErzální 
Stroj nA údržbu zElEně
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Díky svojí konstrukci může stroj 
pracovat prakticky za každého počasí 
od jara do zimy. Kdo vyzkouší, nechce 
ze stroje dolů. Po dobrých zkušenos-
tech se staršími modely žacích strojů 
Amazone přibyl do areálu Šiklandu 
třetí samojízdný univerzální stroj na 
údržbu zeleně, Profihopper PH 125 
WDi s řízením volantem. „Klasický 
bubnový žací stroj využíváme v areálu 
pouze při senosečích. Jinak vše zvládá 
technika Amazone, včetně ošetřování 
zeleně výběhů pro našich 25 koní. 
Posečená hmota navíc koním chutná, 
takže nepřijde vniveč. A pokud by-
chom ji nezkrmili, počítáme v brzké 
budoucnosti s vybudováním vlastní 
kompostárny. Nový Profihopper 
PH 125 WDi s možností vyklápění 
zásobníku do výšky 2,1 metru přímo 
do přistavených kontejnerů do našeho 
konceptu následného svozu zbytků 
zeleně k dalšímu zpracování v kom-
postárně zcela zapadá. Jeho hlavním 
úkolem je ovšem v letní sezóně 
pravidelná údržba travnatých ploch 
v kempech, mezi chatkami a srubový-
mi apartmány. Zde sečeme na výšku 
porostu pěti centimetrů a ideální je, 
když údržba proběhne rychle v době 
střídání turnusů rekreantů. Trávní-
ky máme bohatě pohnojené, jelikož 
chceme, aby byl porost dostatečně 
hustý, proto mají žací stroje v sezóně 
opravdu co dělat prakticky každý 

týden. Poslední seč proběhne vět-
šinou koncem měsíce října, poté 
následuje vertikutace trávníků a sběr 
listí. Univerzalita Profihopperu tak 
rozhodně přijde vhod,“ říká Libor 
Šikl a pokračuje: „Víceúčelový stroj 
pracuje se stálou vyškolenou obsluhou 
a platí u něj totéž, co u jeho před-
chůdce. Obsluha by to již neměnila. 
Se systémem čelního sečení veškeré 
pozemky takřka beze zbytku doseče, 
takže dosekávání pomocí křovinořezu 
je minimalizováno. Díky šroubovici 
žacího ústrojí si stroj poradí i s krtin-
ci v trávníku a povrch hezky srovná 

a posbírá i kameny a další předmě-
ty, které se v areálech kempů občas 
vyskytnou. Navíc jde o stroj s dob-
rou stabilitou, který může pracovat 
díky pohonu všech kol i ve svažitém 
terénu, i když se snažíme provádět 
terénní úpravy, a práci tak maximálně 
usnadnit. Zapomenout nesmím ani 
na schopnost stroje sekat poměrně 
vlhkou trávu. K dalším jeho výhodám 
patří bezpochyby nízké provozní 
náklady a především spolehlivost bez 
nutnosti servisních zásahů. Vstupní 
investice se tak uživateli určitě vrátí,“ 
uzavírá Libor Šikl. ‹‹

díky šrouboviCi žACíHo úStrojí Si Stroj  
porAdí i S krtinCi v trávníku A povrCH  
HEzky Srovná A poSbírá i kAMEny  
A dAlší přEdMěty
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›  Aktivně S AGrotEC a. s.

nAStAlA tAk  
nEčEkAná SituACE,  
kdy nEjlEpší  
závodniCE Měly  
nAvlAS StEjné  
pokuSy

a německá závodnice skončila na 
výšce 186 cm. Vytáhly se ale jejich 
soupeřky. Britka Patridge Bethan 
a Finka Linda Sandblom si vytvoři-
ly nové osobní rekordy v hale. Přes 
189 cm se následně dokázaly dostat 
dvě atletky, Yuliya Levchenko z Ukra-
jiny a Britka Morgan Lake. Diváci 
je hnali ke zdolání výšky 192 cm, 

ale to se ani jedné z nich nepodařilo. 
Nastala tak nečekaná situace, kdy dvě 
nejlepší závodnice měly navlas stejné 
pokusy. „Rozhodli jsme proto, že 
oběma závodnicím dáme k dispo-
zici ještě jeden dodatečný pokus,“ 
vysvětlil rozhodnutí komise rozhod-
čích ředitel závodu. Rozhodnutí to 
bylo šťastné. Britka na počtvrté laťku 

Bouřlivé publikum a melodie prová-
zející závodníky při jejich soutěžních 
pokusech. Tak by se dalo ve stručnos-
ti popsat Hustopečské skákání, které 
je svým pojetím unikátní na světě. 
Skokanům přitom velmi vyhovuje. 
„Před rokem se náš závod zařadil do 
desítky nejlepších světových mítinků 
roku 2016, věřím, že na něj navážeme 

i letos,“ nechal se slyšet už před závo-
dem jeho ředitel Zbyněk Háder.
Po loňském mimořádném ročníku, 
kdy vítěz závodu mužů, Ital Gianmar-
co Tamberi, skočil 238 cm a v ženách 
Levern Spencer z ostrova Svaté Lucie 
zdolala 195 cm, byli diváci zvědaví, 
kdo je zastoupí na nejvyšších příč-
kách. Z nejrůznějších důvodů totiž 

›  Aktivně S AGrotEC a. s.

své prvenství nemohli obhajovat. 
V závodě žen měly být hlavními 
favoritkami Němka Marie Lauren-
ce Jungfleisch, která loni skočila 
200 cm, a Nigérijka Doreen Amata, 
která zdolala laťku na výšce 195 cm. 
Začátek sezóny a specifické prostře-
dí hustopečské haly ale udělaly své. 
Amata skončila už na základní výšce 

HuStopEčSké Skákání provázElA 
opět Skvělá AtMoSférA

Již po osmnácté se hustopečská sportovní hala proměnila v přehlídku vynikajících  
atletů. Hustopečské skákání 2017, Memoriál Mileny Rezkové – Hübnerové  
opět přilákaly renomované světové borce i českou výškařskou špičku.  
I tentokrát si někteří z nich vytvořili v Hustopečích své osobní rekordy.

1 – Ukrajinka Yuliya Levchenko (na snímku)  
bojovala o vítězství v závodě žen s Britkou Morgan Lake. 

2 – Edgar Rivera z Mexika při úvodním představování.  
Nakonec skončil druhý po skoku 230 cm.
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›  přEdStAvujEME

nA AutA znAčky škodA 
jSou SkutEčnýMi odborníky

Když si chcete pořídit nový vůz, určitě oceníte, když se o něm můžete dozvědět  
co nejvíce informací. Něco si nastudujete v letácích, další informace můžete najít třeba  
na internetu. Při osobních kontaktech s prodejci máte navíc možnost zeptat se přímo  
na to, co vás nejvíce zajímá. V takových případech oceníte, když s vámi jednají  
profesionálové, jakými jsou Jaroslav Pavliš a Vladimír Smetana, které najdete  
v autosalonu společnosti AGROTEC v brněnských Modřicích.

›  Aktivně S AGrotEC a. s.

ve výšce 192 cm zdolala a odvezla si 
z Hustopečí vítězný pohár. Závod mužů 
byl velkým návratem polského veterána 
Sylwestera Bednarka, který si zavzpo-
mínal na svá nejlepší léta. Vítězným 
pokusem na 230 cm totiž vyrovnal 
svůj halový rekord dosažený před osmi 
lety. Radovat se ale mohl i druhý Edgar 
Rivera z Mexika, který zdolal laťku ve 
stejné výšce, a vyrovnal tak svůj nejlepší 
osobní výkon. Překonáním laťky na 
226 cm si osobní maximum vyrovnal 
i třetí Brit Chris Kandu. V tomto závodě 
dal o sobě vědět i jediný český zástupce 
Martin Heidl. Skončil na výborném 
7. místě, když zdolal laťku ve výšce 

223 cm, což  pro něj znamenalo vytvo-
ření nového osobního rekordu. Zatímco 
sportovci děkovali divákům za báječnou 
atmosféru, pořadatelé si pochvalovali 
spolupráci s hlavním partnerem  
Hustopečského skákání, společností 
AGROTEC. Určitě je proto potěšila  
slova jejího generálního ředitele 
Martina Rady, který řekl: „Hustopeč-
ské skákání patří dlouhodobě k námi 
podporovaným aktivitám a jsme hrdým 
generálním partnerem této akce. I do 
budoucna se na ní chceme podílet, ne-
boť mne těší, že i naše podpora umož-
ňuje městu Hustopeče hostit sportovní 
akci takového významu,“ řekl Rada.‹‹

výsledky hlavNího  
závodu Mužů

1. sylwester Bednarek  
(Polsko) 230 cm 
2. edgar rivera 
(Mexiko) 230 cm
3. chris kandu  
(Velká Británie) 226 cm
4. alan smith (Velká Británie) 
a konstadinos Baniótis  
(Řecko) 226 cm
6. vasilios konstantinou  
(Kypr) 223 cm
7. Martin heindl  
(Česká republika) 223 cm
8. Mike edwards  
(Velká Británie) 220 cm
9. Matt roberts  
(Velká Británie) 220 cm 
10. Matúš Bubeník (Slovensko)  
a takashi eto (Japonsko) 215 cm 
12. Montez Blair (USA) 
a dmytro demyanyuk  
(Ukrajina) 210 cm

výsledky hlavNího  
závodu žeN

1. Morgan lake 
(Velká Británie) 192 cm 
2. yuliya levchenko  
(Ukrajina) 189 cm 
3. sofie skoog  
(Švédsko) 186 cm 
4. katarina Mögenburg  
(Norsko) 186 cm  
5. Bethan Patridge  
(Velká Británie)  
a Marie laurence jungfleisch  
(Německo) 186 cm  
7. linda sandblom  
(Finsko) 186 cm 
8. yuliya chumachenko 
(Ukrajina) 183 cm 
9. Marja vukovic  
(Černá Hora) 183 cm 
10. eliška klučinová  
a lada Pejchalová  
(obě Česká republika) 183 cm 
12. doreen amata  
(Nigérie) 175 cm

3 – Nejlepších skokani v závodě mužů. Na piedestalu zleva: Edgar Rivera,  
Sylwester Bednarek a Chris Kandu. V popředí zleva: stříbrný z ME 2006 Tomáš Janků, 
předseda představenstva společnosti AGROTEC Martin Rada, starostka Hustopečí 
Hana Potměšilová a vítěz OH 1984 Dietmar Mögenburg.

4 – Bronzový Brit Chris Kandu se stal miláčkem publika.
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›  přEdStAvujEME

škoda auto hledá každoročně  
prostřednictvím soutěže škoda  
challenge napříč republikou  
ty největší odborníky na svou 
značku. hned dva z deseti nejlépe 
hodnocených prodejců za loňský 
rok najdete v nově postaveném 
autosalonu společnosti aGrotec 
v Modřicích. Přibližte našim čtená-
řům, v čem soutěž škoda challenge 
vlastně spočívá?
Pavliš: Soutěž je zaměřená na pro-
dejní proces, na technické parametry 
vozu a historii značky Škoda. Pokud 
v ní chce někdo uspět, musí mít 
rozsáhlé znalosti a vědomosti. Škoda 
Challenge začíná nejdříve testem, po 
jehož absolvování bylo deset nejlep-
ších prodejců vybráno do finále.

Smetana: Účastnil jsem se Škoda 
Challenge poprvé, takže jsem nevě-
děl, co od ní mám vlastně očekávat. 
Zkoušející se ptali například na sys-
témy, které jsou v autech, a šli přitom 
opravdu hodně dopodrobna. Člověk 
zjistí, že toho musí znát opravdu 
hodně, aby mohl uspět. Znalosti pak 
ale může velmi dobře využít při styku 
se zákazníky. 

když jsme u těch zákazníků, ještě 
donedávna jste působili v brněnské 
pobočce společnosti aGrotec na 
olomoucké ulici. co se podle vás 
změnilo po přesunutí autosalonu 
k nákupnímu centru olympia?
Pavliš: Je to diametrálně odlišné. 
Nyní máme k dispozici mnohem větší 
a vzdušnější prostor. Je to znát i na 
frekvenci klientů. 

Smetana: Prostory, které máme nyní 
k dispozici jsou rozhodně reprezen-
tativnější a přínosnější pro zákazníky. 
Můžeme zde představit více vozů, je 
to velké plus. 

dnES MAjí vozy  
Složité A náročné 
odStíny. bEz poMoCi 
počítAčů byCHoM jE 
nEMěli šAnCi vůbEC 
připrAvit.

›  přEdStAvujEME

zvykli si již klienti, že jste  
na jiném konci Brna,  
než tomu bylo v minulosti?
Smetana: Hodně se nám v tomto smě-
ru osvědčil pick-up servis, kdy zákaz-
níky na servis do autosalonu vozíme. 
Zákazníky přivezeme k nám a odveze-
me zpět do centra města. Lidé si tuto 
službu velmi pochvalují.

vlajkovou lodí škoda auto  
je tradičně model octavia,  
můžete tento trend potvrdit i vy?
Pavliš: V tuhle chvíli evidujeme oprav-
du hodně velký zájem o model Kodiaq, 
jinak samozřejmě i u nás dosud vévodí 
Octavia. Nový Kodiaq chce klientela, 
která hledá velký a bezpečný vůz, jenž 
má i dobrou prostupnost terénem. 

Smetana: Kodiaq je modelem, který 
vhodně doplní portfolio modelů 
značky Škoda. Přestože oficiální 
představení vozu bude 22. února, 
už nyní evidujeme hodně objedná-
vek. Klienti, kteří o tento vůz zatím 
projevili zájem, upřednostňují vyšší 
stupně výbavy a preferují dieselový 
motor. ‹‹
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›  fotorEportáž

Téměř tři stovky příznivců stavební techniky zavítaly v polovině února do Hustopečí  
na Case Show. AGROTEC jim tam předvedl využití jednotlivých okrových strojů a zájemcům 
zároveň umožnil obnovení strojních průkazů zdarma. Po celou dobu se přitom kouřilo z kotlů, 
z nichž mistři řezníci servírovali pravou moravskou zabíjačku. Akci pozitivně hodnotil  
i samotný výrobce CASE Construction, který na svém facebookovém profilu děkoval  
a gratuloval organizátorům za skvěle uspořádanou akci.

›  fotorEportáž

AGrotEC SErviS přEdStAvil  
tECHniku CASE ConStruCtion

Po celou dobu se kouřilo z kotlů, 
z nichž mistři řezníci servírovali 
pravou moravskou zabíjačku.

Více naleznete na našem facebooku

www.facebook.com/agrotec.cz/

https://www.facebook.com/agrotec.cz/
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›  křížEM krážEM

Zatímco jiná lyžařská střediska se předhánějí výškou svahů a délkou sjezdové tratě,  
Němčičky na Břeclavsku zvolily jinou cestu. Jsou hrdé na to, že jejich sjezdovka  
je oficiálně nejníže položeným lyžařským areálem ve střední Evropě.  
Nejvyšší bod střediska leží o téměř 160 metrů níž než nejvyšší místa Prahy.

Do Němčiček se nejrychleji dostanete 
po dálnici D2 se sjezdem u Hustopečí. 
Ke sjezdovce to pak už nemáte daleko, 
leží pouhých devět kilometrů od cen-
trály společnosti AGROTEC. Je tak 
snadno dostupná i pro její návštěvní-
ky a zákazníky. 
Přestože na vás v Němčičkách čeká 
pouze šedesátimetrové převýšení 
svahu, na své si přijdou nejen začína-
jící, ale i zkušení lyžaři. Hlavní svah je 
poměrně krátký, ale zároveň i relativ-
ně strmý. Vlek je dlouhý 350 metrů, 
takže lyžaři se při sjíždění z kopce 
mohou těšit na 17procentní převýše-
ní. Stejným vlekem se ovšem můžete 
dostat i na start vedlejšího svahu 

dlouhého 600 metrů s 10procentním 
převýšením, který je tak vhodnější 
pro začínající lyžaře. Výhodou tohoto 
střediska je jeho rodinná atmosféra. 
Vše zde najdete na malém místě a bu-
dete si připadat spíš na návštěvě než 
v lyžařském areálu. Prakticky všechny 
služby známé z velkých středisek zde 
přitom najdete. Zapomněli jste si 
přibalit na cestu lyže? Není problém, 
snadno si kompletní lyžařskou výbavu 
půjčíte přímo na místě. Je zde i servis-
ní služba, takže si nemusíte dělat 
starosti se seřízením vázání. Lyžovat 
můžete díky umělému osvětlení i ve 
večerních hodinách. Bojíte se, že jste 
své lyžařské dovednosti už zapomněli, 

nebo chcete, aby si je osvojily vaše 
děti? V Němčičkách je lyžařská škola 
pro dospělé i pro děti od nejútlejšího 
věku. Obáváte se nedostatku sněhu? 
Ani tento problém zmíněný areál 
netíží. Provozovatelé totiž disponují 
přibližně desítkou sněžných děl. Sníh 
zde navíc díky umělému povrchu 
pravidelně drží od listopadu až do 
konce března, přestože venkovní 
teploty sahají vysoko nad bod mrazu. 
Provozovatelé samozřejmě počítají 
i s tím, že návštěvníkům při lyžování 
vytráví, a nabízejí proto pro ně útulné 
prostory občerstvení přímo v budově 
vleku. A propos parkování je v tomto 
lyžařském areálu zdarma. ‹‹

Ski ArEál něMčičky

Lokalita: Hustopeče
Nejvyšší bod sjezdovky: 240 m n. m. 
Zajímavost: Nejníže položený  
lyžařský areál ve střední Evropě

lyžovAt SE dá 
i téMěř nA rovině

›  kdE jSME poMoHli

doprAvujEME SportovCE nA závody 
AGrotEC poMáHá 
MlAdéMu kulturiStovi 

lukáš troubil z Hustopečí patří  
ve svých 22 letech mezi nejlepší naturální  
kulturisty České republiky ve své kategorii.  
Tomuto sportu se přitom věnuje poměrně  
krátkou dobu. S finančně náročným  
cestováním mu pomáhá společnost AGROTEC.

jak dlouho se věnujete naturální  
kulturistice a co vás k ní přivedlo?
Naturální kulturistice se jako aktivní 
závodník věnuji od roku 2016 s tím, 
že moje první soutěž byla v červnu 
toho roku. Ke cvičení jsem měl ale 
blízko celý život. Jako mladší jsem hrál 
tenis a poté házenou za Hustopeče. 
Postupem času jsem si uvědomil, že 
bych se chtěl spíše realizovat v indivi-
duálním sportu. Začal jsem se zajímat 
o kulturistiku a její kategorie. Do oka 
mi padla kategorie Physique.

jak se vám v ní zatím daří?
Startoval jsem na Mezinárodním 
mistrovství České republiky v natu-
rální kulturistice a fitness v Chocni. 
Tam jsem obsadil 5. místo v kategorii 
Physique v juniorech do 23 let. Další 
závod byl v Praze Natur-sport.cz Beau-
ty & Fitness Cup, tam jsem obsadil 
dělené 4. místo. To vše se událo v jarní 
sezóně. Na podzimní část jsem se chtěl 
zaměřit na jeden závod, kdy jsem chtěl 
ukázat top formu. Podle mého úsudku 
se forma povedla, ale top úplně nebyla. 
Na 1. místo to nestačilo a obsadil jsem 
v Brně na Prom-in & Fitness Institut 
Natural cupu dvakrát 2. místo. Jedno 
v kategorii junioři do 23 let a druhé 
v kategorii muži do 180 cm.

jak často cvičíte a jak dlouho  
trvá vaše tréninková jednotka? 
Interval mých tréninků je většinou 4x až 
6x do týdne s tím, že se občas liší podle 
celkové přípravy.  Tréninková jednotka 
se pohybuje mezi 40 a 80 minutami. 

Záleží i na tom, co v ten den cvičím, 
například když cvičím nohy, je trénink 
trochu delší, protože tělo potřebuje 
delší pauzy mezi cviky. 

kulturisté si zpravidla před soutěží 
dávají velký pozor na jídelníček, 
jakým jídlům se vyhýbáte a která 
naopak upřednostňujete?
Ono je důležité, že kulturistika není 
jen o čase před soutěží, ale o celko-
vém přístupu a pohledu na věc. Proto 
odpověď na otázku trošku rozšířím 
a podotknu, že se jedná spíše o celkové 
stravování jako takové. Přes přípravu 
v takzvaném objemu, kdy člověk více 
jí, si občas dopřeji nějaké sladkosti, kdo 
mě zná osobně, ten ví, že je mám rád.  
Ale to neznamená, že sním vše, na co 
dojdu, je to o tom, že by se člověk měl 
hlídat celou dobu a ne jen před soutěží. 
Takže se vyhýbám především tučným 
a nekvalitním jídlům. Před soutěží se 
jídelníček změní a je kladen důraz více 
na disciplínu, to znamená, že slad-
kosti a občasné neřesti musí stranou. 
Jím vejce, maso, zeleninu a brambory 
a občas rýži.

Na agrofert Natural cup v Příbrami 
vás čeká boj o nominaci na Ms v itálii, 
měníte kvůli tomu nějak přípravu?
Rád bych se tam probojoval, přípravu 
ale kvůli tomu nijak neměním. Je jen 
jedna. Zastávám postoj buď vše, nebo 
nic. Něco mezi tím neexistuje.  

Máte vlastního trenéra, nebo si  
tréninkové dávky stanovujete sám?

Vlastního trenéra nemám, mám však 
kolem sebe tým lidí, co mi velice 
pomáhají a podporují mě. Marek 
Svoboda a Jan Králík mi poskytli místo 
k trénování ve Fitness Clubu Freedom. 
Dalšími jsou Martin Zůl, Ondřej Fiala, 
Daniel Weiss, Radim Dirgas, Michal 
Komosný a Jan Caha. Ti všichni se 
nějak podílejí na mojí přípravě a za to 
jim velice děkuji. Co se týče tréninků, 
tak si je dělám sám a upravuji tak, jak 
je potřeba, aby mi vyhovovaly k daným 
cílům.

kulturistika patří mezi náročné 
sporty, jak vám pomáhá společnost 
agrotec hustopeče?
Společnost Agrotec Hustopeče dispo-
nuje velkým výběrem vozů s tím, že 
mi nabídla zapůjčení automobilu na 
náročné a dlouhé cesty, co mě čekají.  
Za to firmě velice děkuji. ‹‹

Více naleznete na stránkách 

www.agrotecauto.cz/fotogalerie
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ženy se zpravidla podnikání  
v automobilové branži moc  
nevěnují, pokud je tedy k tomu 
nedovedla výchova k rodině.  
Bylo tomu tak i u vás?
Tak to vás asi pobavím, protože 
pocházím z rodiny, kde jsme do 16 let 

žádné auto neměli. Dlouhé roky jsem 
proto rozlišovala jen Trabant, Žiguli 
a Škodovku a pak už jen, jestli je bílé, 
modré nebo červené (se smíchem).

jak jste se tedy k autům dostala?
V roce 2000 jsem nastoupila do auto-

SvýM kliEntůM půjčí dodávku 
či MikrobuS klidně i do zAHrAničí

bazaru dělat papírovou práci. Až tam 
jsem se naučila auta pořádně rozli-
šovat. Navíc jsem se tam seznámila 
s mým současným manželem, který 
tam pracoval jako technik. Začala 
jsem tak pronikat i do věcí, které byly 
pro mne do té doby naprosto skryté.

›  poHlEdEM žEny

tam u vás vznikla myšlenka  
na založení autopůjčovny?
Dospěli jsme k tomu přirozenou  
cestou. Po pár letech nám náš  
tehdejší zaměstnavatel nabídl část 
plochy s tím, že tam můžeme mít 
vlastní autobazar. Prostor jsme oplotili, 

pořídili boudu, zateplili a začali s au-
tobazarem. Nikdy jsme do něj nevozili 
auta ze zahraničí, spoléhali jsme vý-
hradně na tuzemské klienty. Byli jsme 
tam 9 let, ale pak přišla krize a my jen 
stěží vydělali na náklady. V roce 2010 
jsme ho proto zavřeli a začali s auto-
půjčovnou.

vzpomenete si ještě  
na vaše první auto?
Samozřejmě, byl to starší chladící vůz. 
Zkušenosti nás ale velmi rychle  
naučily, že v tomto ohledu člověk  
nemůže šetřit, a od té doby jsme  
kupovali zásadně už jen nová auta.

co vlastně máte  
ve vašem vozovém parku?
Máme k dispozici celkem 18 aut 
na pronájem, z 90 % jsou to dodávky, 
pak jsou tam mikrobusy a tři osob-
ní auta. Co se týče značek, tak jsme 
začali s Peugeot, které měly třílitrové 
motory IVECO, kterou jsou nejlepší 
na světě. Zlobí tam převodovky.  
Starší Iveco Daily měly naproti  
tomu problémy s elektrikou.

Přesto jste se rozhodla v roce 2014 
dokoupit další vozy iveco, proč?
V roce 2014 na podzim byla akce na 
tyto vozy, která spočívala ve tříleté ga-
ranci bez omezení najetých kilometrů. 
Rozhodla jsem se proto u společnosti 
AGROTEC pořídit nová auta této 
značky. 

lea tretterová provozuje společně se svým manželem 
Michalem už osmým rokem Autopůjčovnu Rent Brno. 
Zaměřuje se na to, aby její zákazníci dostali auto vždy  
čisté a v perfektním stavu. Ve svém vozovém parku má 
i několik dodávek IVECO Daily, které si v roce 2014  
pořídili u společnosti AGROTEC.

jaké máte s novými iveco daily 
zkušenosti?
Zatím jsou ještě všechny v záruce, 
garanční záruce začíná třetí rok. 
Zatím nedokážu odhadnout, zda  
to bude zlobit, či ne. Elektrika je  
ale zatím v pořádku, takže zatím 
jsem spokojená.

kdo jsou vaši klienti, máte nějaké 
stálé, nebo se neustále mění?
Našimi klienty jsou ze 70 % firmy, 
kterým se nevyplatí pořizovat si 
auto, protože mají práci nárazově. 
Zbytek jsou soukromé jízdy – např. 
lidé si půjčují auto na stěhování 
a drobní živnostníci, kteří jej po-
třebují například dvakrát či třikrát 
do roka. Můžu říci, že 80 % našich 
klientů jsou stálí zákazníci.

čím si myslíte, že se 
odlišujete od konkurence?
Klademe důraz na řádné pojištění 
všech aut. Nemáme je pojištěná 
jen jako běžná auta, ale přímo jako 
autopůjčovna. Platím tak za havárie 
dvojnásobek a za povinné ručení 
1,5násobek. To mnozí nedělají. 
Stejně tak nemám problém půjčo-
vat auta do zahraničí. Naši klienti 
se nemusejí obávat např. toho, že 
by v Rakousku museli otáčet kvůli 
tomu, že jsou auta narezlá, nesvítí 
kontrolky nebo nefunguje ruční brz-
da. Nepoužíváme žádné ojetiny, ale 
výhradně vozy v perfektním stavu.

dokážete si na svých vozech  
opravit nejnutnější věci,  
například vyměnit žárovku?
Člověk se naučí leccos. Mně jako 
ženské to manžel umí perfektně 
popsat a vysvětlit. Já mám navíc 
prostorovou představivost. Zadní 
žárovky vyměním v pohodě, i když 
u starších modelů to šlo snáz než 
u novějších, bylo to totiž jen na 
2 šroubky. Nejhorší byly starší 
Mercedesy, které jsem měla v počát-
ku pronajmuté. Na prvním Boxeru 
jsem si dokonce sama měnila zrcát-
ko, kde musíte rozebrat skoro celé 
dveře. Dělala jsem to asi tři hodiny, 
ale pak jsem byla na sebe neskuteč-
ně pyšná, že jsem to zvládla. ‹‹

›  poHlEdEM žEny

nAši kliEnti SE  
nEMuSEjí obávAt 
nApříklAd toHo,  
žE by v rAkouSku 
MuSEli otáčEt kvůli 
toMu, žE jSou AutA 
nArEzlá, Svítí  
kontrolky nEbo 
nEfunGujE  
ruční brzdA.
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Máme rádi sport a rádi podpoříme každého, kdo se  
mu chce věnovat. Proto jsme již několik let generálním  
partnerem festivalu sportu s názvem Sporťáček, na němž  
si můžete vy i vaše děti vyzkoušet řadu nejrůznějších sportovních 
aktivit. Přijďte se podívat na některou ze zastávek letošního  
Sporťáčka, nasbírejte inspiraci a vrhněte se do sportování po hlavě. 
Jaké jsou termíny? 

Více informací najdete na www.sportacek.cz.

Pod tímto jednoduchým názvem se ukrývá poměrně 
pestrá paleta akcí, na kterých zemědělské firmy předsta-
vují návštěvníkům současné moderní zemědělství.  
Na polních dnech se dozvíte odborné informace o nej-
různějších odrůdách hlavních plodin, moderní techni-
ce i efektivním využití různých zemědělských techno-
logií. Kromě toho se jedná o akce, které přináší zábavu 
a poučení nejen odborníkům, ale i široké veřejnosti. 
Nechybí na nich výstavy historické techniky, hospodář-
ských zvířat nebo ochutnávky kvalitních potravin.

›  kAM SE CHyStáME›  kAM SE CHyStáME

SporťáčEk 2017

polní dny 2017

27. 5.  zlín / 10. 6. kArlovy vAry / 24. 6. čESké budějoviCE  

2. 9. oStrAvA / 9. 9. prAHA / 16. 9. brno / 23. 9. plzEň

22. 4. 2017 trAnS brdy 

19. 5. dEn prEolu v kočí u CHrudiMi
 9. ročník specializovaného polního dne  
 věnovaného problematice pěstování řepky 

1. 6. dEn polA dolné obdokovCE 
 (nitrA, SlovEnSká rEpublikA) 
 Polní festival, který přináší zábavu i poučení  
 zákazníkům a partnerům ACHP Levice.

7. 6. polní dEn rAdovESiCE (litoMěřiCE)
 Komplexní přehlídka pěstování hlavních polních plodin 

8. 6. polní dEn vnorovy (Hodonín)  
 Odborná akce uprostřed vinohradů, která letos zároveň 
 hostí i Den Penamu – specializovanou akci věnovanou  
 komplexní problematice pěstování potravinářské pšenice

21. 6. polní dEn nEzvěStiCE (plzEň jiH)
 Širokospektrální akce prezentující současné zemědělství  
 a jeho možnosti

23. 6. bErnArtiCE (píSEk)
 Tradiční akce kladoucí důraz na odrůdy pšenice  
 a řepky ozimé, často označovaná za „svátek“  
 jihočeských zemědělců

Seriál běžeckých závodů Agrofert 
Run 2017 zahájíme prvním závodem 
22. dubna 2017 v pardubické Synthe-
sii. Všechny účastníky letos potěšíme 
několika novinkami z oblasti regene-
race i rozšířenou nabídkou v zázemí 
jednotlivých závodů. Startovné ro-
dinných a dětských běhů je zdarma 
a u hlavního desetikilometrového 
běhu opět navazujeme na neziskový 
koncept seriálu. Zaplatíte symbolic-
kých sto korun při platbě převodem 
na účet, dvě stě korun v místě konání 
závodu a přispějete na dobrou věc. 
Veškeré vybrané prostředky totiž 

zamíří prostřednictvím Nadace 
AGROFERT k těm, kteří je v daném 
regionu potřebují nejvíce. 

Běžecké závody AGROFERT Run 
jsou ale především sportovně-rodin-
né dny, a proto neváhejte a přijeďte 
s celou svou rodinou. Pro děti jsme 
nachystali nová sportovní stanoviště 
Gymnastické bojovky a jak děti, tak 
dospělí budou mít možnost vyzkou-
šet si charitativní jízdu na handbiku. 
A určitě neodejdete s prázdným 
žaludkem, protože na vás čeká  
občerstvení za přátelské ceny. 

Agrofert je v roce 2017 už potřetí partnerem oblíbených 
cyklistických závodů seriálu Kolo pro život. Do startu  
prvního letošního závodu zbývá zhruba měsíc, což je 
ideální čas na to, aby se zájemci z řad zaměstnanců kon-
cernu Agrofert přihlásili, zajistili si bezplatné startovné 
a zvýhodněné týmové dresy, které budou mít letos nový 
a ještě atraktivnější vzhled. A pokud by snad někdo hledal 

výmluvu, že nemá vhodné cyklistické kolo, snadno za něj 
tenhle drobný problém vyřešíme – zapůjčení závodních kol 
Specialized  je totiž u všech závodů možné i letos. Samo-
zřejmostí je také zázemí, ve kterém se bude dobře cítit celá 
rodina, a pro nejmenší účastníky máme opět připravené 
závody na odrážedlech. 
Více na www.agrofert.cz/koloproživot.

agrofert run 2017 
přijďtE SE tAké podívAt,  
nEbo Si rovnou zASportovAt!

kolo pro žiVot nEní jEn pro oStřílEné profíky

Nápoje značky isoliNe, které budou součástí výbavy našich závodníků v seriálu Agrofert Run 2017, získaly v loňském roce  
prestižní ocenění na potravinářském veletrhu SIAL CHINA v Šanghaji. správný název tohoto ocenění nám pošlete na adresu  
redakce@agrofert.cz do 20. 4. 2017. Tři vylosované výherce odměníme balíčkem se sportovní výživou značky ISOLINE.

soutěž

22. 4. 2017 trAnS brdy 

29. 4. 2017 HuStopEčE

13. 5. MlAdá bolESlAv

20. 5. jEStřEbí Hory

17. 6. vrCHlAbí špindlErův Mlýn

22. 4. 2017 SyntHESiA run

20. 5. 2017 dEzA run

10. 6. 2017 fAtrA run
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›  porAdnA

Údržba vozu po zimním období je velmi důležitá a každý  
s ní podvědomě počítá, co všechno ale obnáší? Některé věci  
jste schopni si zajistit sami, s jinými se obraťte na autorizovaný servis.

Přezutí
K přezutí zimních pneumatik na letní 
zřejmě není potřeba cokoliv dodávat. 
V servisu je otázkou zhruba půlhodiny. 
Pokud přezouváte celé disky i s nasaze-
nými pneumatikami, řeknou si v ser-
visu podle typu kol o 200–500 korun, 
přezutí z disku na disk vyjde u všech 
čtyř kol na 500–800 korun.

Myčka
Poté je dobré zamířit do myčky a umýt 
důkladně celé auto včetně podvozku, 
kde po zimě bývají zbytky posypových 
materiálů, soli a dalších nečistot. Pak 
už stačí jenom vyndat z auta nepotřeb-
né zimní věci (řetězy, škrabky, lopatky 
apod.) a vyluxovat interiér. Tuto část 
bezesporu dokážete zvládnout sami. 

základNí údržBa
Tím je hotova základní údržba, 
a pokud na autu nic „nezlobí”, stačí 
nechat zkontrolovat klimatizaci, 
případně udělat zátěžový test auto-
baterie (pokud auto v zimě dlouho 
stálo a jezdilo spíše kratší trasy pod 
20 kilometrů).

stěrače
Stírací lišty dostanou v zimě pěkně 
zabrat. Stačí, aby hrana několikrát 
přejela tvrdý led, a už nefunguje na 
100 %. Jednoduše řečeno, po zimě je 
lepší stěrače vyhodit a koupit nové. Ty 
vám vydrží klidně zase až do prosince. 
Cena nové sady stěračů je různá, po-
hybuje se v rozpětí 500–1 000 korun, 
například na Fabii II 595 korun.

kliMatizaci
Klimatizaci nechte jednou ročně 
vyčistit. Potřebuje každoroční servis, 
jinak napáchá více škody než užitku. 
Nejvhodnější doba pro kontrolu je na 
jaře. V létě se totiž klimatizace používá 
nejvíce. Výrobci automobilů obvykle 
doporučují výměnu kabinového filtru 
jednou za dva roky nebo po ujetí 30 
tisíc kilometrů. Například na fabii přijde 
výměna na cca 550 korun. Automobil-
ky doporučují alespoň jednou ročně 
provést i dezinfekci klimatizace. Každý 
druhý rok by měla být provedena i vý-
měna chladiva. 
Zastavte se v našich autosalonech,  
kde vám rádi provedeme jarní servisní 
prohlídku za 299 Kč. Více info se dozví-
te na www.agrotecauto.cz/servis.

Vyhovuje vám tištěná forma A magazínu, nebo byste jej raději dostávali v elektronické formě?  
Jaké rubriky byste v jeho obsahu uvítali a co říkáte na jeho současnou skladbu? Váš názor je pro nás důležitý.
Kontaktní email: info@agrotec.cz

věnujtE Autu po ziMě  
nálEžitou pozornoSt

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

Zveme Vás na Den otevřených dveří,  
který se bude konat v sobotu  

13. květnA  
v areálu společnosti AGROTEC.  

Můžete se těšit Timbers show, skupinu  
Na2fáze, farmářské stánky, dobré jídlo  

a zábavu pro malé i velké!  
Více informací na  

www.AGrotEC.Cz

dod  
HuStopEčE 

Zveme Vás na 13. ročník  
Agrotec Petronas Syntium Rally,  

které bude startovat v pátek   

16. čErvnA  
Více informací na  

www.AGrotECrAlly.Cz

AGrotEC  
pEtronAS  

SyntiuM rAlly 

https://www.facebook.com/agrotec.cz/?fref=ts
https://www.instagram.com/agrotecgroup/
https://www.youtube.com/results?search_query=agrotecgroup
https://www.linkedin.com/company/agrotec-a-s-
https://www.facebook.com/agrotec.cz/?fref=ts
https://www.instagram.com/agrotecgroup/
https://www.youtube.com/results?search_query=agrotecgroup
https://www.linkedin.com/company/agrotec-a-s-
http://www.agrotec.cz/aktualne
http://www.agrotecrally.cz/
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