Gratulace
Nuda není součástí
naší DNA

Lukáš Vojáček mistrem Evropy
Asi největším
letošním úspěchem
na závodních
tratích v Evropě je
pro značku Subaru
celkové vítězství
v Mistrovství Evropy
v závodech do vrchu, o které se postaral Lukáš
Vojáček. Se Subaru Impreza STi nenašel v kategorii
cestovních automobilů skupin N, A, GT a S20 přemožitele. Vyhrál deset z dvanácti závodů a titul si pojistil
už v předposledním podniku sezony. Šampiónův
otec Petr se kopcům věnoval třicet let a pětkrát se
stal vicemistrem Evropy, domácí tituly sbíral jako na
běžícím pásu, ale titul mu unikal. A tak letos určitě
slaví nejen celá rodina Vojáčkova ale spolu s ní i celá
pospolitost subaristů v ČR.

Tímto prohlášením doprovodila značka
Peugeot na autosalónu v Paříži světovou
premiéru konceptu e-Legend. Ten je avízem
uvedení řady elektrických sportovních vozů,
které Peugeot plánuje na rok 2020. V každém
z nových modelů mají být přítomny hodnoty
značky: kvalita bez kompromisů, vytříbený
design a instinktivní řízení.

Johan Kristoffersson je mistrem
světa v rallycrossu

Perla sbírek ŠKODA Muzea.
Vrcholný model ŠKODA 860
s osmiválcovým motorem
opět září v Muzeu Škoda
v plném lesku.
Po dvouleté renovaci představuje automobilka
tento luxusní kabriolet ve stálé expozici ve svém
muzeu v Mladé Boleslavi. Cenný exponát z roku
1932 disponuje řadovým osmiválcem o objemu
3,9 litru a o výkonu 44 kW. Maximální rychlost vozu,
dlouhého 5,5 metru, činí 110 km/h. Modelová řada
zahrnovala také limuzínu a faux-kabriolet. V letech
1929-1933 vyrobila ŠKODA necelých 50 kusů.

SONAX STAR
Odstraňovač
hmyzu

Porsche a hasiči
Společnost Porsche Česká republika
prostřednictvím své divize After Sales úzce
spolupracuje s Hasičským záchranným
sborem České republiky (HZS ČR). Spolupráce má zajistit rychlou a efektivní pomoc
cestujícím ve vozidlech Volkswagen, Audi,
SEAT a Volkswagen Užitkové vozy při nehodě
v ČR. Jednička mezi importéry na českém
trhu v rámci dlouhodobého projektu aktivně
předává HZS ČR aktuální technickou dokumentaci a pravidelně pořádá školení hasičů.

Účinně, snadno, rychle
a důkladně odstraňuje
zbytky zaschlého hmyzu
ze skel, lakovaných
i plastových dílů
a chromu. Ideální pro
použití před každým
mytím vozu. Při dlouhodobém působení hmyzu
na lak může dojít k jeho
naleptání, proto by
tyto nečistoty měly být
odstraněny co nejdříve.

Znovu se mu to
podařilo! Johan
Kristoffersson (S)
získal svůj druhý
titul v mistrovství
světa v rallycrossu
FIA WRX (World
Rallycross Championship). Na okruhu Circuit of the
Americas v Austinu (USA) zvítězil se svým vozem
Volkswagen Polo R Supercar v desátém z dvanácti
podniků letošní sezony, a mohl slavit obhajobu titulu.
Pouhých osm dnů před tím vybojoval Kristoffersson
za volantem závodního vozu Volkswagen Golf GTI
TCR titul v seriálu okruhových závodů TCR Scandinavia. Po úspěchu v Austinu se tak Kristoffersson může
ohlížet na pozoruhodnou sezonu plnou rekordů.

Štajf zvítězil v Kataru
A s radostí zakončujeme sérii gratulací konstatováním, že jezdec Vojtěch Štajf s vozem ŠKODA Fabia
R5 letos úspěšně absolvoval všechny podniky seriálu
FIA MERC, tedy šampionátu Středního východu
a poslední jeho závod, Rally QATAR, dokonce se spolujezdkyní Veronikou Havelkovou vyhrál. Zaslouženě
tak slaví celkové druhé místo v šampionátu a titul
vicemistra MERC 2018. A my slavíme s ním, vždyť
je to náš šéfredaktor!
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