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Křížovka

soutěž
I dnešní soutěž sponzoruje SONAX, patřící globálně k předním výrobcům značkové autokosmetiky.
Soutěžní otázka dnes zní:
Od kterého roku se vyrábí v německém Neuburgu
autokosmetika SONAX ?
1) 1900
2) 1950
3) 2000
Na tři úspěšně tipující čtenáře čekají balíčky autokosmetiky SONAX STAR, které jim zašle společnost
Motorsport spol. s r.o., zastupující SONAX na českém
a slovenském trhu již od roku 1991.
Řešení nám zašlete poštou nebo e-mailem nejpozději do 1. března 2019 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 s firmou SONAX, jedním z předních světových výrobců autokosmetiky, kterou prodává ve více než 100 zemích světa. Ptali jsme se: V kterém městě naleznete jedinou vzorkovou
prodejnu autokosmetiky SONAX v ČR ? Z těch soutěžících, kteří správně odpověděli, že platí 3) Praha se
mohou těšit na výhru:
Jaroslav Vlček z Větřkovic, Julie Uhliková z Merklína a Jan Němeček z Teplic.
Sponzorem křížovky byla pojišťovna ČPP a nabádala vás, abyste si při cestě na dovolenou nezapomněli uzavřít
novou asistenci Autem bez starosti od ČPP
Věcné výhry od sponzora dostanou:
H. Neubauerová z Havířova, manželé Trnkovi z Aše a Vladimíra Piteĺová z Turnova

Vážení luštitelé!
Dle Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
o volném pohybu těchto údajů („GDPR“), potřebujeme mít váš souhlas, abychom mohli zveřejnit
vaše jméno, příjmení a město v seznamu výherců v následujícím čísle SeTKání. Zaslání odpovědi
na soutěžní otázku nebo řešení křížovky je považováno za udělení tohoto souhlasu. Výhry zasíláme
přepravní společností PPL nebo IN TIME do devíti týdnů po zveřejnění.

Vážené čtenářky a čtenáři,
zimní období je pro motoristy obdobím nervů. Tak
nějak jsme se už smířili s povinností přezout na zimní
pneumatiky, často při jejich výměně ale zjišťujeme
další nutné investice do bezproblémového zimního
provozu našich automobilů a pořizujeme nové akumulátory, brzdové destičky, chladicí kapalinu, svíčky
či měníme prorezlý výfuk. K tomu výdaje za dárky,
nové lyže pro děti či nějaké to zimní oblečení, a to
nás ještě čeká pořízení dálničního kupónu a úhrada
povinného ručení. Zimní provoz je navíc pro část řidičů stresující záležitostí, což umocní hned první sníh
v nížinách. Abychom se vyvarovali dalších výdajů za
opravy poničených plechů – je to sice už otřepaná
poučka – vřele doporučuji si najít chvilku někdy
v podvečer nebo o víkendu a projet se po prázdném
parkovišti nebo jiné velké ploše a vyzkoušet si chování vlastního vozu na sněhovém povrchu. Zejména
je dobré se znovu přesvědčit o tom, že brzdná dráha
i na těch nejnovějších zimních pneumatikách a v sebemodernějším automobilu se všemi myslitelnými
asistenty je přeci jen o poznání delší, než tomu bylo
na podzim na suché nebo mokré silnici. V zimě je
také potřeba mnohem více předvídat, hlavně v období
kolem Vánoc je mnoho řidičů na známých trasách
myšlenkami úplně jinde a z nepozornosti často
pramení fatální chyby. I ti zkušenější by pak měli
zachovat chladnou hlavu v dopravních kolonách
nebo při zatarasení horské silnice méně zkušeným
řidičem, kterého v autoškole nenaučili, že plný plyn ze
závěje auto nedostane…
Přeji si, abychom i v tomto hektickém období
dorazili do cíle svých cest bez nehod a mohli si konec
roku užít s těmi, které máme nejraději. Pro nás jste to
již celých patnáct let vy: návštěvníci i provozovatelé
stanic technické kontroly. Chtěl bych vám tedy za celou redakci popřát klidné svátky a méně stresu v roce
2019, a především vám poděkovat za dlouhotrvající
přízeň, která je pro nás zavazující!
Přeji vám příjemné čtení!
Vojtěch Štajf, šéfredaktor
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