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AAA Auto plánuje expanzi doma i v zahraničí
Po převzetí britsko-polským investičním fondem
Abris Capital Partners společnost AAA Auto
letos plánuje rozšiřování počtu poboček,
zvyšování jejich kapacity a návrat na polský
trh. Abris Capital Partners se zaměřuje na
investice do středně velkých firem v regionu
střední a východní Evropy.
„V Evropě ojetá auta zdražila přibližně o
desetinu, protože jich je v optimálním věku
nedostatek. V důsledku toho pozorujeme nový
trend - vývoz ojetých aut z České republiky
do zemí, odkud se donedávna importovala.
Vzhledem k nedostatku zánovních vozů jsme
začali nabízet o cca 10 % vyšší výkupní ceny,
ale stále jsme nuceni 60-70 % nabízených aut
odmítat v z důvodů právních nebo technických.
Vyšší výkupní cena se ale nepromítá do
prodejních cen, protože by to znamenalo
pokles poptávky,“ konstatovala generální
ředitelka AAA Auto Topolová.
Díky expanzi by koncem letošního roku měl
počet poboček dosáhnout 40 s celkovou
nabídkou 12 000 vozů ve čtyřech zemích.

“Naší strategií je dosáhnout v každé zemi
stejné hustoty pokrytí autocentry, jaké dnes
máme v České republice. Naším záměrem je
expandovat i do dalších zemí v regionu, nyní
se zaměřujeme na Polsko,” uvedla Topolová.
V ČR bude AAA Auto v místech s velkým
potenciálem růstu rozšiřovat stávající pobočky,
aby zde bylo možné nabídnout více vozů. V
Praze navýší kapacitu vystavených vozů o
500, nabídka v Hradci Králové a Sokolově se
rozšíří o 100 automobilů. Pobočka v Liberci
se přesune do větších prostor, aby mohla
nabídnout 400 vozů. Celkově se nabídka AAA
Auto v České republice ve 21 pobočkách zvýší
minimálně o 1100 aut na více než 8000 vozů.
Expanze bude v příštích letech pokračovat
otevíráním nových poboček v dalších městech.
„Zvyšováním kapacity stávajících autocenter a
otevíráním nových chceme zvýšit náš podíl na
domácím trhu ze současných 10 % na 15 %,“
uvedla Topolová.

více na
www.autoweek.cz

Z domova
Renault, Passion for life
Renault představil novou identitu
značky s novým heslem „Renault,
passion for life“. Navazuje na „Auta
s rytmem života“ a odráží se v něm
omlazení modelové řady, která
by měla svým cestujícím umožnit
prožívat život naplno. Logo se rovněž
modernizuje, aby se zdůraznila
nová identita značky. Marketingový
ředitel Renault S.A.S., Michael van
der Sande k tomu řekl: “Vyvinuli
jsme nový slogan a novou vizuální
identitu značky, které odrážejí naše nová pojetí designu, naši kvalitu a její výraznou,
živoucí osobnost. Tento slogan se bude používat po celém světě v angličtině. Odráží
mezinárodní dosah značky Renault a vyjadřuje postoj, který naše značka zastává. Se
sloganem přichází potřeba obnovit naši vizuální komunikaci. Upravujeme diamantové
logo, aby bylo v souladu s našimi vozidly, aby vyjadřovalo vyšší kvalitu a více vyčnívalo.
Nová vizuální identita je smělá, sebevědomá, pulsující, barvitá a plná života. Odráží
DNA společnosti Renault a ukazuje, kým chceme být.”
více na www.autoweek.cz
Honda Jazz bude prostornější
Honda představuje třetí generaci modelu
Jazz. Na trh přijde v létě letošního roku.
Třetí generace vychází z globální platformy
Hondy pro automobily nižší třídy - stejné jako
u nové generace crossoveru HR-V. I nadále
využívá centrálně umístěnou nádrž paliva.
Nosná struktura karoserie Honda ACE je
lehčí i bezpečnější. Systém zadních sedadel
Honda Magic Seats nabízí unikátně variabilní
vnitřní prostor a jeden z největších objemů
zavazadelníku ve třídě 354 l, resp. 884 l.
Ovládací prvky na volantu umožňují přepínat
různá zobrazení informací na displeji na středové
konzoli. Prostřednictvím speciální služby Honda App Centre lze instalovat aplikace,
které rozšiřují uživatelům možnosti využití připojení a infotainmentu a systém Honda
Connect lzer synchronizovat s chytrými telefony a dalšími multimediálními zařízeními.
Pro Evropu je určen jen nový zážehový motor 1,3 i-VTEC z řady Earth Dreams Technology,
který má výkon 75 kW (102 k) při 6000/min. V Japonsku už je tento vůz pod jménem Fit
k dispozici i s hybridním pohonem, který se do Evropy dostane v roce 2016.
více na www.autoweek.cz

Koncern Volkswagen pokračuje ve svém razantním růstu
Na včerejší tiskové konferenci v Berlíně Prof. Dr.
Martin Winterkorn, předseda představenstva
společnosti Volkswagen AG, nastínil hlavní
priority koncernu pro letošní rok.

Počet vozů dodaných zákazníkům v roce 2014:

V loňském roce Volkswagen Group prodal ve
světě 10,1 milionu vozidel a vykázal provozní
zisk ve výši rekordních 12,7 miliardy eur (9,7
v roce 2013). Provozní zisk včetně podílu na
zisku čínských joint venture se přitom zvýšil na
bezmála 18 miliard eur. V Číně Volkswagen v
loňském roce prodal 3,7 milionu vozidel, což
bylo o 12,4 % více než v předchozím roce. V
prodeji osobních vozů se za Čínu řadí Německo
(1 092 675), USA (599 734) a Brazílie (554
828).
Značka Volkswagen osobní vozy sice
zaznamenala oproti roku 2013 nižší provozní
zisk, způsobený nižším prodejem na klesajících
jihoamerických trzích, situací v Rusku a vyššími
investicemi do vývoje nových technologií. Tuto
ztrátu ovšem kompenzovaly značky Audi a
Škoda. Mladoboleslavská automobilka oproti
roku 2013 zvýšila zisk o 295 milionů eur!
Podle Winterkorna má koncern Volkswagen tři
ziskové pilíře - osobní vozy, užitková vozidla/
Power Engineering a finanční služby - a 12
fascinujících značek. Koncern Volkswagen navíc
disponuje silou více než 46 000 vývojových
pracovníků, 10 000 odborníků v oblasti IT,
potřebnou likviditou, finanční stabilitou a
strategií, která se osvědčuje i v nepříznivých
obdobích.
V roce 2014 vydal koncern na výzkum a
vývoj 11,5 miliardy eur. Značky koncernu
Volkswagen uvedou letos na trh 50 nových vozů
či modernizovaných modelů, z nich jmenujme
alespoň Volkswagen Touran, Audi A4, Audi Q7,
Seat Ibiza, Porsche 911 či Škodu Superb. Podle
Winterkorna je koncernovým cílem pro rok 2015
další zvýšení prodejů, tržeb a provozního zisku.

více na
www.autoweek.cz

Více najdete zde:
http://www.autoweek.cz/cs-tiskove_zpravykoncern_volkswagen_hodla_pokracovat_v_
razantnim_rustu-4262

Ze světa
Palivové články pro francouzskou poštu
Renault Trucks a Francouzská pošta uvádějí
do zkušebního provozu vozidlo s elektrickým
pohonem vybavené prodlužovačem dojezdu
využívajícím palivové články. Palivový článek
vyvinutý společností Symbio FCell umožňuje
zdvojnásobení délky dojezdu vozidla. Dojezd
vozu Maxity Électrique o hmotnosti 4,5 t se
tak zvýší na 200 km. Po dobu jednoho roku
bude jako první v Evropě testován v reálných
podmínkách provozu ve městě Dole (department Jura). Pošta s ohledem na zdejší
velmi náročné meteorologické podmínky v zimním období volí tuto lokalitu pro testování
všech nových poštovních vozidel. Francouzská pošta v současnosti provozuje největší
flotilu elektrických vozidel na světě.
více na www.autoweek.cz
Huawei uvádí mobilní WiFi 4G LTE do automobilů
Společnost Huawei představila CarFi pro sítě LTE Cat4,
praktický a elegantní 4G LTE mobilní hotspot plug and play
do automobilu. Z automobilu se díky tomuto zařízení stává
pojízdný WiFi hotspot, který zvyšuje komfort každodenního
života. Huawei CarFi umožňuje během jízdy stahovat data
rychlostí až 150 Mbps, připojení až 10 zařízení současně a
snadné přemístění z jednoho vozidla do druhého.
Přístroj lze alternativně ovládat i dálkově pomocí smartphonu
s operačním systémem Android a iOS pomocí aplikace
Huawei Hilink. Není-li zjištěno žádné zařízení kompatibilní s
WiFi, Huawei CarFi se vypne. I ve vypnutém stavu je možné
jej používat k nabíjení jiných elektronických zařízení během
provozu automobilu. Design přístroje byl inspirován křivkami golfové hole. Ve Velké
Británii dodává CarFi operátor EE od listopadu 2014. Na trhu v západní Evropě je zařízení
dostupné od prosince 2014. Je kompatibilní se všemi modely automobilů od předních
výrobců, které mají ve voze zásuvku na zapalovač nebo nabíjecí zásuvku.
více na www.autoweek.cz

Další témata 11. týdne ve www.autoweek.cz:
Pronájem vozu s ČSOB Leasing
Aktuální zpravodajství z motorsportu na MotorSport-Ing.cz

BMW řady 2 Gran Tourer
Nové BMW řady 2 Gran Tourer je dalším
vozem značky s pohonem předních kol. Poprvé
u kompaktního prémiového modelu nabízí
prostor až pro sedm cestujících v mimořádně
variabilním vnitřním prostoru. Maximální
variabilitu interiéru zaručují standardně
dodávaná posuvná, v poměru 40:20:40
dělená zadní sedadla. Na zadní sedadla
lze připevnit až tři dětské sedačky. Možnosti
interiéru dále rozšiřuje na přání dodávaná
třetí řada sedadel, kterou lze zcela složit do
podlahy zavazadlového prostoru.
Navzdory kompaktním rozměrům (délka 4556
mm při velmi dlouhém rozvoru náprav 2780
mm) nové BMW řady 2 Gran Tourer nabízí
dostatek prostoru a velkorysý zavazadelník,
jehož objem lze zvětšit ze základních 645 l na
805 l a po sklopení opěradel zadních sedadel
až na 1905 l.

Pětice motorů vybavených komplexem opatření
BMW Efficient Dynamics má výkony od 85
kW (116 k) do 141 kW (192 k) a vykazuje
kombinovanou spotřebu v rozmezí 6,4 až
3,9 l/100 km (emise CO2: 149 až 104 g/
km). Všechny zážehové a vznětové motory
jsou vybaveny systémem TwinPower Turbo.
Zážehové motory mají přímé vstřikování,
variabilní časování vačkových hřídelů a plně
variabilní ovládání zdvihu sacích ventilů
Valvetronic. Vznětové mají turbodmychadla
s proměnlivou geometrií rozváděcích lopatek
a přímé vstřikování paliva s tlakem 200 MPa.
Všechny jsou vybaveny funkcí Auto Start Stop.
K dispozici je i pohon všech kol xDrive.
Asistenční, informační a zábavní systémy jsou
sjednocené v programu BMW ConnectedDrive.
K jejich doplňkům patří i Head-Up Displej.

více na
www.autoweek.cz

Ze světa
ČEZ nabízí pohodlné a bezpečné
dobíjení elektromobilů
Projekt
Elektromobilita
ČEZ
přichází s řešením pohodlného
a
bezpečného
dobíjení
elektromobilů doma v podobě
zprostředkování
prodeje
domácích
dobíječek,
tzv.
wallboxů.
Služba
obsahuje
wallboxy
všech
běžně
používaných standardů v široké
škále výkonů. Zájemci si mohou pořídit jak domácí dobíječky s výkonem od 3 kW
(dobijí elektromobil do 10 hodin a instalace nevyžaduje téměř žádné zásahy do
zdrojové domácí zásuvky), tak i výkonnější typy – 7 kW až 22 kW, které spolehlivě doplní
akumulátor vozu do 2 hodin. Wallboxy jsou na rozdíl od běžných zásuvek konstruovány
tak, aby snášely větší zátěž způsobenou pravidelným a dlouhodobým dobíjením.
více na www.autoweek.cz
Pod
Ještědem
fandí
elektromobilům
Hejtman Martin Půta převzal
od člena představenstva
ČEZ
Iva
Hlaváče
elektromobil Nissan Leaf
zapůjčený
Krajskému
úřadu Libereckého kraje
od projektu Elektromobilita
ČEZ. Společně podepsali
memorandum o spolupráci
při rozvoji elektromobility v
Libereckém kraji. „Vítáme
možnost vyzkoušet výhody
elektromobilu,
k
nimž
patří zejména tichý a
nízkonákladový provoz. Je to v souladu s naším zodpovědným působením v oblasti
životního prostředí. Elektromobil budou využívat naši zaměstnanci při jízdách za
pracovními povinnostmi,“ uvedl Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.
více na www.autoweek.cz

Alcar Bohemia přináší designové novinky
Nabídka největšího prodejce litých kol pro
osobní a lehké užitkové vozy na trhu s náhradními díly v České republice, společnosti Alcar
Bohemia, se pro jarní sezónu obohatila o nové
designy, které již teď jsou v nabídce více než
2000 obchodních partnerů Alcar Bohemia.
Prémiová značka AEZ přichází s desetipaprskovým designem Straight, a to ve třech barevných
variantách AEZ Straight v kombinaci tmavých a
leštěných ploch, AEZ Straight shine s lakem s
efektem titanového lesku a AEZ Straight dark se
speciálním matně grafitovým lakem. Lahůdkou
designérů AEZ jsou na jedné straně seříznuté
okraje paprsků, které kolu dodávají dynamiku.

Nové kolo značky Dotz si vypůjčilo jméno od
japonského bojového umění Kendo. Dvojité paprsky s leštěnou čelní plochou vytváří za jízdy
dojem ostří pohybujícího se kolem zářící středové části. Novinka Dotz Thunder střídá pět samostatných paprsků s pěti dvojitými paprsky v
dynamickém asymetrickém designu v titanovém
lesku.
Dezent TG dark je novinka určená pro vozy
Mercedes, nový Dezent TH je speciálním
zátěžovým kolem pro dodávkové vozy a SUV s
nosnosti kola až 975 kg, Dezent TI je vícepaprskové kolo s širokou variabilitou aplikací a nový
Dezent TJ je pro velká SUV, pick-upy i offroady
se šestiděrovým uchycením a nosností 1017 kg.

více na
www.autoweek.cz
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Ceník Škoda Superb
10 let TPCA
ARPRO pro BMW i8
Optimismus na trhu práce
Speciální nabídka pro Praga R1 EC

Partner organizace:
Oldtimer číslo 1-2 2015

Vyšlo nové číslo magazínu pro znalce a milovníky
historických vozidel.
Hlavní témata:
Historie firmy Adler, 2. část
Čtyřkolky před půl stoletím: Austin Gipsy, DKW
Munga, Fiat Campagnola, GAZ (UAZ) 69,
International Scout, Kaiser Jeep Wagoneer a
Traveller, Land Rover Series II, Renault 4 Sinpar a
Toyota Land Cruiser FJ40
Zapomenutá revoluce: Autobianchi Primula
Cesta ke skořepině: historie samonosné karoserie
O kolečko míň - kola a pneumatiky historických
automobilů
Tatra 77 - 2. část, Škoda Š 430 - 85 let, Saab 99/900,
Škoda 130 LR skupiny B (1985)
Národní automobilové muzeum v Turíně
Nechybí ani kalendář akcí, přehled veteránských
klubů v ČR a řádková inzerce.
Oldtimer je v prodeji ve vybraných prodejnách sítě PNS a
ve vydavatelství IBS motorpress na adrese: Českobrodská
10/19, Praha 9, 190 00.
Další informace a předplatné na:
oldtimer@ibsmotorpress.cz
tel.: +420 725 918 139

Nová Škoda Superb
Všichni autorizovaní obchodníci značky Škoda
již přijímají objednávky, zahájení prodeje modelu Superb bude v červnu.
Nová Škoda Superb ve výbavě Active má elektronický stabilizační systém ESC s multikolizní
brzdou, airbag řidiče a spolujezdce, hlavové
airbagy, kolenní airbag řidiče a boční airbagy
vpředu a Front Assist včetně funkce nouzové
brzdy City. Komfortní výbava zahrnuje autorádio Swing s 5“ barevným displejem, 8 reproduktory, slotem na SD kartu a možností připojit
USB nosič, informační displej Maxi DOT, signalizace vzdálenosti při parkování vzadu a dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací.
Výbavový stupeň Ambition přidává audiosystém Bolero, bi-xenonové světlomety s funkcí AFS
a LED denním svícením a 17“ kola z lehké slitiny.
Komfortní výbavu doplňuje elektricky nastavi-

telné sedadlo řidiče s pamětí, elektrická bederní
opěrka, elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka s pamětí a multifunkční volant s ovládáním
rádia a telefonu.
Verze Style má 18“ kola z lehké slitiny, interiér
s dekorem Style a zadní LED svítilny. Výbava je
bohatší o signalizaci vzdálenosti při parkování,
vyhřívání předních a zadních sedadel, Sound
System Canton, elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru nebo barevný informační
displej Maxi DOT.
Nejvyšší úroveň výbavy Laurin & Klement
výbavu rozšiřuje mj. o adaptivní tempomat,
parkovací asistent a parkovací kameru vzadu,
vyhřívané čelní sklo nebo otevírání zavazadlového prostoru pohybem nohy pod zadním
nárazníkem.

více na
www.autoweek.cz

TPCA slaví 10 let výroby
Kolínská automobilka TPCA Toyota Peugeot
Citroën oslavila 10 let od zahájení výroby v
průmyslové zóně Kolín - Ovčáry. Do závodu zavítali bývalí prezidenti a viceprezidenti automobilky, zástupci regionu a mateřských společností. Součástí programu bylo odhalení desky s
milníky továrny. Mramorová deska ozdobí
základní kámen továrny umístěný před vstupem
do areálu mezi stromy zasazenými při zahájení
výstavby v roce 2002. Lípa, platan a sakura
symbolizují spojení tří kultur, které se díky TPCA
u Kolína potkávají - české, francouzské a japonské.
Bývalí prezidenti a viceprezidenti předali v rámci oslav tři nové vozy z kolínské produkce a šek
na 2,3 milionu korun na regeneraci kolínského
Kmochova ostrova. Toyotu Aygo získala kolínská městská policie, Peugeot 108 bude pomáhat
záchranářům v regionu, kde ve službách hasičů
už jezdí 27 Peugeotů 107, a Citroën C1 věnuje
TPCA Městskému domovu důchodců v Kolíně.
Sériová výroba se rozběhla 28. února 2005.
Za uplynulých 10 let vyrobila celkem 2 570 000

vozů Toyota Aygo, Peugeot 107/108 a Citroën
C1. TPCA v současnosti zaměstnává 3000 lidí.
Více než 700 současných zaměstnanců zažilo
zahájení výroby. Další tisíce nových pracovních
míst vznikly u dodavatelů v rámci celé České republiky. Z tuzemska putuje do TPCA celých 80
% dodávek dílů.
Do státního rozpočtu TPCA odvedla 10 miliard
korun a další řádově desítky miliard odvedlo jejich více než 100 dodavatelů fungujících v ČR.
Závod, do kterého mateřské společnosti Toyota
Motor a PSA Peugeot Citroen investovaly přes
26 miliard korun, více než 99 % produkce vyváží. Ekonomický přínos této investice tak řadí
TPCA mezi nejvýznamnější společnosti celé
České republiky.
Kolínsko těží vedle zaměstnanosti i ze závazku
TPCA pomáhat všestrannému rozvoji regionu.
Na různé dobročinné projekty již automobilka věnovala 105 milionů korun. TPCA Toyota
Peugeot Citroën tak výrazně přeměnila region,
který je od roku 2002 jejím domovem.

více na
www.autoweek.cz

ARPRO - lehký dveřní panel pro BMW i8
Společnost JSP, výrobce lehkého materiálu ARPRO, má na kontě prvenství v oblasti automobilového interiérového designu - novou aplikaci
pro dveřní panely vozu BMW i8. Dveře vozu
BMW i8, které se vyklápějí nahoru a vpřed,
jsou nejvýraznějším vizuálním prvkem vozu a
podtrhují jeho sportovní charakter. Konstrukce
dveřního panelu proto vyžadovala pevný a
zároveň lehký materiál, který uspokojí technické i estetické požadavky. Přední globální dodavatel automobilových dílů, společnost Magna International, použila k vývoji zcela nového
závěsu dveřního panelu materiál ARPRO, který
je zhruba o 22 % lehčí a zároveň zvyšuje účinnost ochrany před nárazem.
Ukázalo se, že schopnost materiálu ARPRO
omezit hmotnost, snížit investice do nástrojového
vybavení o 50 % a poskytnout izolaci dveřního
panelu společně s integrací kabelových kanálů
a spínačů, byla pro použití tzv. nůžkových
dveří, poprvé u sériově vyráběného vozu, zcela
zásadní.
Díky své flexibilitě materiál ARPRO, který lze
lisovat do zákazníkem požadovaných tvarů, už

dříve nalezl uplatnění u vozů BMW. Vyrábějí se
z něj například zadní sedáky modelů X5/X6 a
opěrky zad řady 5.
Paul Compton, prezident a generální ředitel
společnosti JSP pro Evropu, Blízký východ a Afriku, vysvětluje: „Každý gram, který se podařilo
ušetřit na dveřním panelu, znamená větší šetrnost
vůči životnímu prostředí. Díky vysoké schopnosti materiálu ARPRO pohlcovat kinetickou energii slouží zároveň jako nárazový prvek, a to
při zachování malých rozměrů a přes omezení,
která klade složitý a esteticky poutavý tvar.“
Vývoj dveřního panelu byl náročný proces. Zvlášť složitá byla konstrukční fáze, protože tento
jediný díl musí splňovat řadu různých funkčních
požadavků. Materiál ARPRO musel zajistit stabilitu a pevnou strukturu. Kromě toho musel při
velmi malé šířce pojmout různé komponenty: lišty, reproduktory, spínače a tepelnou a zvukovou
izolaci. To vše při nutnosti dokonale přesných
rozměrů. Stejně náročná byla i výroba lisovací
formy. Konečný výsledek je technologicky vytříbený a zároveň krásný.
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Optimismus na trhu práce roste
Společnost
Manpower
Česká
republika
zveřejnila výsledky průzkumu Manpower Index
trhu práce pro druhé čtvrtletí roku 2015, které
ukazují, že zaměstnavatelé očekávají zvýšený
náboru zaměstnanců. V rámci průzkumu byla
všem účastníkům vybraného reprezentativního
vzorku 750 zaměstnavatelů v ČR položena
otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový
počet zaměstnanců ve vaší společnosti v
následujícím čtvrtletí do konce června 2015 v
porovnání s aktuálním čtvrtletím?“
Zaměstnavatelé v České republice hlásí pro
druhé čtvrtletí 2015 optimistické náborové
plány: 7 % zaměstnavatelů očekává nárůst
počtu pracovních sil, 3 % předpovídá snížení
počtu pracovních sil a 88 % zaměstnavatelů
nepředpokládá žádné změny. Na základě
těchto údajů vykazuje Čistý index trhu práce
pro Českou republiku pro druhé čtvrtletí 2015
hodnotu +4 %.
„Ekonomický vývoj v České republice byl
v roce 2014 poměrně pozitivní a vyhlídky
pro rok 2015 jsou ještě optimističtější. To se
konečně výrazněji odráží i na růstu poptávky
po nových zaměstnancích, zejména v odvětvích
automobilový průmysl, logistika, IT a call centra,“
řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka

ManpowerGroup Česká a Slovenská republika.
Nárůst náborových aktivit se předpokládá
ve všech čtyřech kategoriích podniků podle
velikosti. Zaměstnavatelé velkých společností
hlásí nejoptimističtější náborové plány s čistým
indexem trhu +31 %, střední společnosti s
indexem +9 %, malé s +5 % a mikropodniky s
+4 %.
Zaměstnavatelé v 7 z 10 odvětví předpovídají
zvyšování počtu pracovních sil. Nejsilnější Index
předpovídá odvětví Výroba a rozvod elektřiny,
plynu a vody s čistým indexem trhu práce +8 %.
Příznivé náborové prostředí mohou očekávat
uchazeči o práci také v odvětví Zemědělství,
myslivost, lesnictví a rybolov a Finance,
pojištění, nemovitosti a další služby podnikům
s Indexem +7 % a dále Zpracovatelský průmysl
s Indexem +6 %. Dvě odvětví očekávají pokles
počtu pracovních sil, především odvětví Těžba
nerostných surovin hlásí (-6 %) a Stavebnictví
(-1 %).
Nejsilnější čistý index trhu práce +9 % je na
Moravě, v Čechách +3 % a v Praze zůstává
Index stabilní s hodnotou 0 %.
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Speciální nabídka Praga R1 pro Praga R1 Endurance Cup 2015
Autokluby členských států Zóny střední Evropy
se dohodly na rozsáhlejší podpoře divize D5
v rámci závodů FIA-CEZ. Pravidla divize byla
upravena, aby se co nejvíce podpořil její rozvoj.
Motor je limitován na 2000 cm3 a pravidla jsou
zmrazena na tři roky dopředu. Soutěžit mohou
auta třídy CN do 2000 cm3, třídy E2-SC do
2000 cm3, Radicaly (SR3, SR4, SR5) a Praga
R1. Vítěz se bude vyhlašovat vždy ve vlastní
třídě R1 endurance cup a celkově v rámci divize.
Značka Praga se dlouhodobě snaží zvednout
úroveň českého motorsportu. Dokládá to i
novým projektem Praga R1 Endurance cup.
Praga uzavřela se zástupci autoklubu dohodu o
podpoře okruhového závodění a prodeje. Pro
FIA-CEZ dokončuje sérii 10 kusů vozu R1, která
bude nabízena za exkluzivní zvýhodněnou cenu
89 900 €, tedy s téměř 30 000 € zvýhodněním

oproti katalogovým 119 000 €. Jedná se o
příležitost pro stávající týmy k obnově současné
techniky a pro nové týmy pak o ideální počáteční
investici.
Specifikace R1 se oproti předchozím letům
změní ve výkonu nepřeplňované verze. Nový
motorový kit a elektronicky ovládaná čtyřklapka
zvýší výkon vozu na cca 240-250 k. Praga
R1 se tak svým soupeřům minimálně vyrovná
výkonově i cenou, avšak zachová si svůj největší
benefit spolehlivosti a jednoznačně nejnižších
provozních nákladů.
Více informací najdete na: http://pragaglobal.
com/cars/praga-r1/.
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