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EDITORIAL

Poradna APM:
Bez čeho to v zimě nejde

soutěž
Dnes budeme soutěžit o 3 polokošile, na nichž je kromě jiných i logo aktivit Prezident 21, o kterých se spoustu
zajímavého můžete dozvědět na vnitřní všité čtyřstraně.
PREZIDENT 21 je internetová hra, která v reálném čase ukazuje, jak by přímá prezidentská volba v roce 2018
dopadla, kdyby občané získali možnost snadno navrhovat kandidáty a měli k dispozici 3 kladné a 1 záporný
hlas. Na propagaci tohoto jedinečného projektu se podílel i český závodní rallyový tým Racing 21 na daleké
misi v jedné exotické zemi s nepříliš rozvinutou demokracií v září 2017.
Jednalo se o závod:
a) Rallye Čína
b) Rallye Írán
c) Rallye Venezuela
Tři vylosovaní výherci se správnou odpovědí získají originální týmovou polokošili z této jedinečné výpravy.
Řešení nám zašlete poštou nebo e-mailem nejpozději do 2. března 2018 na adresu
Osmium s.r.o., Mistřínská 6, 155 21 Praha 5, případně setkani@osmium.cz.

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA
V předchozím čísle SeTKání jsme soutěžili se společností SONAX Česká republika s.r.o., která je již od roku
1950 zastoupena ve více než 100 zemích světa a na českém a slovenském trhu ji zastupuje společnost
Motorsport od roku 1991. Ptali jsme se, který ze tří vyobrazených výrobků SONAX získal ocenění časopisu
AutoBild. Z těch, kteří správně odpověděli, že oceněným produktem je c) Čistič disků Xtreme v dárkovém
balení s houbičkou – 500 ml, mohou očekávat výhru: Tomáš Legát ze Starého Plzence, Ingrid Dančáková
z Fulneku a Martin Šotola z Dvora Králové nad Labem.
Sponzorem křížovky byla Česká podnikatelská pojišťovna a do tajenky vložila jednu z aktivit, jimiž se mohli pobavit členové Klubu cestovatelů ČPP. Z těch, kteří z tajenky vyluštili, že šlo o „zážitky z cest kapely Chinaski“,
dostanou věcnou výhru od sponzora: Jindřiška Valtošová z Přimdy, Miroslav Vladař st. z Háje ve Slezsku
a Radko Kotoulek z Horního Poříčí u Křetína.
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Milé čtenářky
a čtenáři našeho
magazínu,
Blíží se konec roku a to je vždy příležitost pro
bilancování. Předně mám radost, že náš magazín
může být vaším společníkem při návštěvách
stanic technické kontroly už půl druhé dekády
a velmi oceňujeme, že nám zasíláte své připomínky
a komentáře k jednotlivým tématům, kterým se
v SeTKání věnujeme. V letošním roce se i v našem
oboru udály některé změny, jako například v tradiční anketě Auto roku v České republice. Záměrem
vyhlašovatele, kterým je Svaz dovozců automobilů
(SDA), je přiblížit anketu formátu evropského Auta
roku, kdy o vítězi rozhoduje pouze odborná porota
složená z motoristických novinářů. Veřejnost se
sice také zapojí, avšak už pouze v jednotlivých
kategoriích. Náš magazín vám však dává možnost
si zahrát na porotce, a to díky platformě Prezident
21, kterou vám blíže představujeme ve speciální
příloze uvnitř časopisu. Motoristický svět pak koncem roku s napětím očekává, jakou podobu bude
mít věhlasný kalendář pneumatikářské společnosti
Pirelli, který je tradičně určen společenské elitě,
významným zákazníkům, slavným osobnostem
i hlavám států. Jsme rádi, že vám jako jedno z prvních médií můžeme ukázat ochutnávku ročníku
2018, jehož hlavním tématem je „Alenka v říši divů“
v podání fotografa Tima Walkera a modelek Naomi
Campbellové a Duckie Thotové. V neposlední řadě
se pak hned v lednu na slavné Rallye Monte Carlo
rozjíždí nová sezóna světové rallye, v naší galerii
světových pilotů tentokrát představujeme Elfyna
Evanse, který se při Britské rallye 2017 dočkal
svého premiérového vítězství ve WRC, a tím si řekl
o sedačku v áčkovém týmu Fordu. V nové sezóně
se s ním tak musí jistě počítat jako s jedním
z adeptů na příčky nejvyšší. Při listování zimním
číslem SeTKání pak určitě nevynechejte ani rozhovor s Pavlem Turkem, jehož znalosti a zkušenosti
z prostředí Formule 1 jsou pozoruhodné.
S přáním příjemného prožití zimního období nejen
ve společnosti našeho magazínu
Váš
Vojtěch Štajf,
šéfredaktor

3

