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Vyberte si sami, co od nás 

chcete ZDARMA získat!

V E L K Á  J A R N Í  B O N U S O V Á  H R A  A P M  A U T O M O T I V E

 Zboží od APM? 

Servisní vybavení? 

Kvalitní elektro? 

Kultovní auto? 

Skútr či motorku? 

Super dovolenou? 

Půjčit auto snů?
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15.5. VELKÉ 

ZVÝHODNĚNÍ 
V RÁMCI APM ADRENALIN DAY 2010 

POUZE VE KDYNI:

1 bod již za každých 2.500,- Kč nákupu 

(servis)

1 bod již za každých 3.000,- Kč nákupu 

(obchodník)

Adrenalin Day
APM

2010
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Toto vydání APM Au-

tomagazínu je trochu 

nestandardní. Více 

než polovina stran 

je ve formě přílohy 

věnována pozvánce 

na Veletrh dodava-

telů a partnerů APM 

Automotive. Tak ob-

chodně výhodný a 

zážitkově pestrý ještě 

žádný předchozí ročník nebyl… To ale můžete 

posoudit na dalších stránkách a proto teď z ji-

ného soudku.

Je jaro a v plném proudu je již motoristická se-

zona. A s tím i všichni velcí hráči na aftermarke-

tovém trhu opět nabízejí novinky ve svém sorti-

mentu, rozšiřování svých služeb a samozřejmě 

také různé slevové a bonusové akce. Samozřej-

mě ani APM Automotive není výjimkou. Jsme 

například rádi, jaký ohlas má a jakou oblibu si 

již od svého startu získala bonusová hra Stou-

pej a ber 2010. Určitě k tomu přispělo i to, že 

nyní je v oblasti bonusů pro zákazníky na trhu 

´přeskútrováno´ a právě Stoupej a ber nabízí 

každému jeho vlastní výběr ´prezentů´ od aut 

a motocyklů (samozřejmě i včetně skútrů ☺) 

přes vybavení domácností, zájezdy a dovole-

né, pronájem aut snů až po servisní vybavení 

a autodíly.

Poslední dvě uvedené skupiny – servisní vy-

bavení a autodíly – navíc odráží naší fi lozofi i 

nejen odměnit zákazníka za jeho loajalitu, ale 

rovněž mu odměnou pomoci vylepšit jeho prá-

ci. V tomto případě snížením nákladů, neboť 

zadarmo od nás dostane to, co ho živí - buď díly 

prodá či použije při opravě auta anebo na ser-

visním vybavení  svoji práci odvede. 

A jdeme v tom ještě dále. Na straně 6 se do-

čtete o projektu APM Automotive a Policie ČR 

pro motoristy. Pilotní akce se uskutečnila v 

Domažlicích a v jejím rámci bylo bezmála čtvrt 

tisícovky řidičů nasměrováno do autoopraven 

servisní sítě AutoPROFITEAM v tomto okrese. 

Tuto společnou aktivitu budeme rozvíjet v celé 

republice a chceme tak pomoci zajistit více prá-

ce participujícím servisům. Když budou více 

opravovat, bude jim obchodník dodávat více 

dílů – a o to nám všem společně jde, že?

Takže přeji nám všem co nejvíce smysluplné 

práce, pozitivní obchodní výsledky a těším se s 

Vámi na shledanou na adrenalinovém dnu ve 

Kdyni.

Robert Babor   

Manažer marketingu a Public relations
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Titulní foto:

FLOTILA ROZVOZOVÝCH VOZŮ APM Automotive 

je už tradiční ozdobou areálu společnosti při ko-

nání veletrhu dodavatelů a partnerů. Ten letošní  

má podtitul APM Adrenalin Day 2010.

Více na stranách 7-22

Matka Tereza

Není potřeba dělat velké věci, stačí dělat malé 

věci s velkou láskou. 
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■ AutoPROFITEAM nabízí 

mimo jiné i kompresory ATMOS 
Protože se servisní koncept AutoPROFITEAM snaží svým členům 

nabízet stále více služeb, rodina jeho partnerů je stále větší. Patří 

do ní mimo jiné také fi rma ATMOS Chrást, přední český výrobce kompresorů.

Od společnosti ATMOS dodává APM Automotive prostřednictvím svého servisního koncep-

tu především pístové kompresory vhodné pro servisy a pneuservisy a šroubové kompresory 

vhodné pro lakovny a větší technologické celky. Další nabízenou službou je zajištění kom-

pletního návrhu vzduchotechniky a to včetně dodávek všech potřebných komponentů 

(vysoušeče, odlučovače vody a oleje, fi ltry…) 

Tradice strojírenské výroby v areálu fi rmy 

ATMOS Chrást začala už v roce 1899 založe-

ním tamní slévárny a strojírny. Továrna vy-

ráběla hospodářské stroje a později zejména 

stroje na broušení a opracování kamene. Po 

znárodnění byla začleněna do n. p. ŠKODA Plzeň a 

v roce 1950 začala v Chrástu výroba mo-

bilních kompresorů. Ta trvala až do roku 

1992, kdy byl závod nabídnut k prode-

ji. Nový majitel, fi rma Liška a Kraus 

kompresory, s.r.o., získal továrnu 

včetně značky ATMOS a dlouhole-

tého „know-how“ ve výrobě kom-

presorů. Okamžitě zahájil vývoj a 

do konce roku 1994 začal s výro-

bou 16 nových typů mobilních i 

stacionárních šroubových kompre-

sorů. V současné době se v Chrástu 

vyrábí již 56 různých typů a modifi kací se 

jmenovitým výkonem motorů od 4 do 18,5 kW 

a širokou škálou volitelného příslušenství. Od roku 2002 

ATMOS dodává také stacionární motorgenerátory.

Bližší informace k sortimentu ATMOS a obchodním podmínkám podá specialista AutoPROFI-

TEAMu na garážovou techniku Martin Kasík (tel. 739 530 711). 

■ Nová autolékárnička
Už od konce minulého roku nabízí APM 

Automotive svým registrovaným i neregis-

trovaným zákazníkům nový typ autolékár-

ničky, který by si letos měli pořídit všichni 

motoristé…

Nová vyhláška č.283/2009 platná od 

15.9.2009 zavádí mimo jiné i novou podo-

bu povinného vybavení  autolékárniček. 

Zatímco do konce letošního roku ještě 

mohou být všechna vozidla vybavena 

starým typem autolékárničky, od 1.1.2011 

budou muset mít všichni motoristé ve 

svých vozech novou lékárničku. Do té při-

byla izotermická fólie, větší škrtidlo, nere-

zové nůžky a především nová resuscitační 

maska. Právě její vyšší pořizovací náklady 

jsou hlavním důvodem nárůstu ceny nové 

lékárničky, kterou APM Automotive nabízí 

pod obj. č. TRITLEK01 za 295 Kč (netto bez 

DPH). 

■ Tři přestěhované pobočky APM Automotive: Karlovy Vary, Plzeň a Most
Letošní rok je u APM Automotive zatím ve znamení stěhování některých poboček. V pravidelném měsíč-

ním intervalu dostaly od února novou adresu už tři z nich…

Jako první se na přelomu února a března stěhovala pobočka v Karlových Varech. Z malého objektu 

nedaleko obchodního centra Varyáda se přemístila do moderních a větších prostor v prestižní kar-

lovarské čtvrti Bohatice. Na nové adrese Jáchymovská 89 APM Automotive nabízí nejen příjemnější 

prostředí, ale rovněž další zkvalitnění prodejních služeb opírajících se o skvěle zásobenou skladovou 

plochu 395 m2. 

Od začátku dubna má novou adresu také pobočka v Plzni, jejíž původní objekt v blízkosti historického 

centra města už provozním potřebám nedostačoval. Na novém místě v obchodní lokalitě na pomezí 

čtvrtí Slovany a Koterov, přesněji na v regionu známé adrese Skladová 20, ale prodejna může těžit 

nejen z využitelné vnitřní a venkovní plochy 756 m2, ale také z polohy poblíž sjezdu z dálnice D5.

Z objektu v blízkosti centra města se do větší a lépe přístupné prodejny přestěhovala i pobočka APM 

Most. Ta od pondělí 3. května sídlí ve čtvrti Velebudice na frekventovaném průtahu městem v Ob-

chodní ulici č. 23. Také v tomto případě je výhodou větší skladová plocha a lepší dopravní dostupnost 

a z toho plynoucí zkvalitnění služeb včetně optimalizace rozsahu a frekvence všech denních i nočních 

rozvozů. 

Sortiment nabízeného zboží a služeb ani personální složení se u žádné z přestěhovaných poboček APM 

Automotive nezměnilo a o zákazníky se i nadále starají osvědčené kolektivy prodejců a rozvozových 

řidičů. 

Do vyprodání skladových zásob bude k dis-

pozici také starý typ lékárničky (obj. č. TRIT-

LEK za 180 Kč netto bez DPH).  

NOVÁ

283/2009 Sb.
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■ Nové stěrače ALCA Super Flat
Stěrače osvědčených světových značek VALEO a BOSCH v nabídce APM Automotive už tradičně doplňují 

cenově dostupnější stěrače značky ALCA. Také tato německá fi rma přitom vsadila na moderní  trendy, a 

proto přinesla na trh nový typ bezraménkových stěračů SuperFlat, které jsou ekvivalentem špičkových stě-

račů Silencio X-TRM a Aerotwin.

Stěrače ALCA SuperFlat jsou k dispozici v obvyklých délkách s aplikací pro 

všechny osobní vozy. Kromě moderní konstrukce z koroziodolného kovu se 

supertenkým profi lem využívají také extrémně odolné gumičky s nástřikem te-

kutého grafi tu, jejichž jakost byla úspěšně testována půldruhým milionem pohybů v Detroit Testing 

Laboratory Inc. Stěrače ALCA SuperFlat tak zajišťují bezchybné stírání v obou směrech a také vynikající 

výhled ve všech ročních obdobích, neboť mají úpravu pro minimalizaci tvorby zmrazků. Jsou dodá-

vány v balení po 1 ks včetně dvou různých adaptérů vhodných pro většinu starších vozů. Adaptéry na 

moderní vozy, které mají tyto stěrače již z prvovýroby, je potřeba dokoupit zvlášť.

Výběr správného adaptéru usnadní tabulky v elektronickém katalogu APMCat - ve stromu: Příslušenství/

Stěrače/ALCA/Super Flat - výběr adaptéru. 

Ve zkratce:

■ Sortiment nové značky CAR-
WELL neustále doplňují další 
žádané díly za bezkonkurenční 
ceny. Po rozšíření nabídky 
brzdových destiček o 41 
nových položek do portfolia 
značky přibily také dva typy 
chladičů. V nabídce CARWELL 
je již 53 typů nejpoužívanějších 
brzdových destiček, které 
doplňují vybrané typy 
brzdových kotoučů i bubnů a 
také poloosy, homokinetické 
klouby či baterie. Kompletní 
nabídku značky naleznete ve 

webshopu APMCat!

■ Příznivým poměrem kva-
lity a ceny disponují autoboxy 
NEUMANN z nabídky APM 
Automotive. Tyto střešní boxy 
s dlouholetou prověřenou 
kvalitou domácího výrobce 
nabízí velký ložný prostor a 
příznivé aerodynamické tvary. 
První typ Whale 227 s délkou 
227 cm, objemem 250 litrů a 
mechanickými vzpěrami proto 
záhy doplnil luxusnější typ s 
objemem 330 litrů a plynový-
mi vzpěrami.

■ Pro další usnadnění práce se 
starými díly byla po nedávném 
spuštění funkce zobrazující 
seznam vratných dílů BOSCH 
nyní ve webshopu APMCat 
spuštěna stejná funkce také 
pro zálohové díly VALEO. Pod 
záložkou ´Obchodně-právní 
informace´ jsou nakopírovaná 
všechna čísla dílů shodných s  
novým (zálohovaným) dílem 
VALEO, takže po zadání objed-
nacího čísla je snadné zjistit, 
zda VALEO tento díl uznává pro 
zálohu k repasovanému dílu.  

■ Diplomatické úsilí pracovní-
ků APM Automotive přineslo 
letos kýžené ovoce, když byl 
technický katalog APMTec 
zařazen do garantovaného 
seznamu dokumentace sch-
válené pro potřeby měření 
emisí vydaného Ministerstvem 
dopravy, což bylo závazně 
oznámeno věstníkem Minister-
stva dopravy č. 4/2010. V praxi 
to znamená, že APMTec je 
ofi ciálně schválenou databází 
pro použití ve Stanicích měření 
emisí (SME) a že tedy data z něj 
jsou v tomto ohledu rovnocen-
ná datům přímo od výrobců 
automobilů.  

■ Bosch Aerotwin 

jasným vítězem testu stěračů 
Bezraménkový stěrač BOSCH Aerotwin se stal před časem absolutním vítězem testu prováděného němec-

kým autoklubem ADAC. Bosch Aerotwin zazářil ve všech zkušebních disciplínách. Na VW Golf IV byla tes-

tována montáž na vozidle a především stírání za letních (+20 °C) i zimních teplot (-8 °C). Stěrače přitom 

byly zkoušeny jak nové, tak po opotřebení a po umělém slunečním ozáření. 

Vedle pěti bezraménkových tzv. plochých lišt bylo 

testováno také pět klasických stěračů se třmeny. 

Nejlepší výsledky dosáhly modernější bezkloubové 

stěrače, když za vítěznými Aerotwin skončily druhé 

stěrače SWF Visiofl ex. Třetí místo celkově pak opět 

patřilo stěračům Bosch, tedy lištám Twin Spoiler, 

které tak byly nejlepšími klasickými raménkovými 

stěrači v testu. Známku „velmi dobrý“ přitom Bosch 

Aerotwin dostal nejen za skvělé výsledky při stírání, 

ale také za montáž, která u některých typů stěračů 

bývá pro motoristy značně problematická. Univer-

zální adaptér „Multi-Clip“ pro Aerotwin, který je do-

dáván již přímo namontovaný na stěrači, ale umož-

ňuje snadnou montáž na všechny typy stíracích ramínek nejdůležitějších konstrukčních řad osobních 

vozidel na evropském trhu. Bosch však nabízí stěrače Aerotwin také pro starší vozy. 

Podle techniků ADAC se tedy při koupi stěračů vyplatí dbát na kvalitu, neboť i přes svou vyšší cenu 

se kvalitnější produkty v testu nakonec ukázaly jako cenově výhodnější. Zároveň platí, že moderní 

stěrače s plochou lištou vydrží déle poskytovat lepší stírací výkon.

R

■ Další visačky pro brzdová centra
Od dubna 2010 má servisní koncept AutoPROFITEAM pro své členy k dispozici 

novou visačku na vnitřní zrcátko. Visačka TEST KVALITY BRZDOVÉ KAPALINY 

upozorňuje motoristu na stav brzdové kapaliny  v jeho voze, což vychází z rych-

lého měření provedeného při příležitosti návštěvy v servisu, který tak může své-

mu zákazníkovi rovnou doporučit případnou nutnost výměny kapaliny... 

Nová visačka je už čtvrtou ze série vydávané společností APM Automotive. 

Pro brzdová centra byly v minulosti už vyrobeny visačky upozorňující na nové 

brzdové destičky, resp. nutnost jejich záběhu. Visačky pro Podvozková centra 

APM Bilstein naopak upozorňují na případné závady podvozku a jejich přesvědčovací 

schopnost ještě umocňuje velkoformátový plakát, který laické motoristické veřejnosti 

představuje hlavní komponenty podvozkové soustavy a jejich možné problémy či zá-

vady (a možné důsledky těchto závad). Podobný plakát a k němu vztaženou visačku upozorňující na 

potřebu pravidelného servisování má také koncept Climatic centrum APM. Všechny tyto visačky se při 

pravidelném používání mohou stát silnou zbraní k opětovnému přilákání zákazníka do servisu k pravi-

delným kontrolám, případně k výměnám jednotlivých opotřebovaných či nefunkčních dílů…

Členské servisy jednotlivých konceptů mohou první testovací balíček visaček stejně jako zmíněné velkoploš-

né plakáty získat zdarma. Další visačky lze pak za symbolickou cenu dokoupit.
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Atal Tábor. Právě ty poskytly motoristům in-

formace o stavu jejich vozidel a nám i našim 

partnerům cenné statistiky,“ říká šéf AutoPRO-

FITEAMu Josef Polák. Zároveň ale dodává, že 

statistiky nebyly nijak příznivé. Tester tlumičů 

odhalil závady u 40% vozů, měřením v mo-

bilní STK neprošla téměř polovina z 229 aut, 

která byla otestována. „Varující je také vysoké 

procento aut s nevyhovující brzdovou kapali-

nou. Alespoň minimální bod varu 180°C  ne-

mělo zhruba 70% aut, když výjimkou nebyly 

ani hodnoty kolem 120°C,“ vypočítává Polák s 

tím, že měření bylo prováděno přístrojem Ate 

BFT 320, který jako jeden z mála testovanou 

kapalinu opravdu uvádí do varu. Výsledky 

všech zdarma prováděných měření i se ser-

visními doporučeními pak motoristé získali 

v podobě praktických visaček, se kterými se 

mohou setkávat také v partnerských servisech 

AutoPROFITEAMu. 

Vedle představitelů policejního vedení měli 

o modelovou preventivní akci velký zájem i 

zástupci ministerstva dopravy. Ing. Svatopluk 

Burian (vedoucí oddělení kontroly vozidel v 

provozu a státního odborného dozoru) a ing. 

Jiří Kánský (ředitel centra služeb pro silniční 

dopravu), stejně jako šéfové dvou STK spadají-

cích přímo pod ministerstvo totiž měli poprvé 

možnost vidět stav vozového parku jinde než 

v STK a i oni byli výsledky měření poměrně za-

skočeni…  

Nově navázanou spolupráci APM 

Automotive s Policií ČR otestovala 

14. dubna dopravně bezpečnostní 

akce v Domažlicích. „Pilotní akce 

dlouhodobého projektu, na které 

se podílelo také Město Domažli-

ce, byla zaměřena na preventivní 

kontrolu stavu motorových vozi-

del. Řidiči projížděli pěti stanoviš-

ti, a zatímco policisté jim kontro-

lovali povinnou výbavu a 

měřili ´radarem´ 

rychlost, kterou 

si pak mohli po-

rovnat s údaji 

na tachometru, 

odborníci z APM 

Automotive se 

zaměřili na tech-

nický stav,“ říká 

mluvčí domažlic-

kého policejního 

ředitelství Vladisla-

va Čejková. 

Specialisté Auto-

PROFITEAMu, ser-

visního konceptu 

APM Automotive, přitom při akci 

využili řadu diagnostických pří-

strojů ze svého sortimentu. „Nej-

důležitější částí byly mobilní sta-

nice technické kontroly a tester 

tlumičů zapůjčené společností 

TESTOVACÍ PREVENTIVNÍ AKCE
APM Automotive a policie ČR
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Veletrh dodavatelů a partnerů APM Automotive

  >> SPECIÁLNÍ PROGRAM DNE

9.00 – 16.00 prodej autodílů a autopříslušenství (velké slevy)   hala 1 (sklad – výdej)

9.15  slavnostní zahájení veletrhu APM Adrenalin Day 2010  hala 1 (molo)

9.30  zahájení tipovací soutěže o ceny    hala 1 (molo)

10.00 – 11.30 koncert country skupiny Pilouni    party stan (pódium)

10.30  závodní exhibice RC modelů Subaru Impreza a Mitsubishi Lancer venkovní plocha č. 1 

11.00  přehlídka kožené a rifl ové módy    hala 1 (molo)

11.30  show fi nalistek soutěže krásy  ´Dívka Šumavy 2010´  hala 1 (molo)

12.00  taneční vystoupení – Hip Hop dance    party stan (pódium)

12.15 – 14.00 koncert Domažličanky + Blanky Tůmové a Milana Černohouze party stan (pódium)

12.30  bodypainting – woman show    hala 1 (molo)

13.00  autogramiáda jezdců Vojtěcha Štajfa a Slávy Ducháčka  venkovní plocha č. 2

13.30  módní přehlídka plavek     hala 1 (molo)

14.00  bodypainting – man show     hala 1 (molo)

14.30  závodní exhibice RC modelů Subaru Impreza a Mitsubishi Lancer venkovní plocha č. 1

15.00  taneční vystoupení – gymnastická akrobacie   party stan (pódium)

15.15 – 17.00 koncert skupiny Smokie Revival + Tina Turner a Suzi Quatro party stan (pódium)

15.30  módní přehlídka spodního prádla    hala 1 (molo)

16.00  ukončení tipovací soutěže o ceny    hala 1 (molo)

16.30  závodní exhibice RC modelů Subaru Impreza a Mitsubishi Lancer venkovní plocha č. 1

17.00  vyhlášení výsledků celodenních soutěží + předání cen  hala 1 (molo)

18.00  ukončení veletrhu APM Adrenalin Day 2010 pro veřejnost  celý areál APM

P R O G R A M  D N E
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>> CELODENNÍ VEŘEJNÝ PROGRAM + ADRENALIN PRO NÁVŠTĚVNÍKY A ZÁKAZNÍKY 

9.00 – 18.00 výstava autodílů a autopříslušenství    hala 1

  prodejní výstava servisního vybavení a garážové techniky  hala 2 + plocha č. 3

  výstava servisní sítě AutoPROFITEAM a odborných konceptů hala 2 + plocha č. 3

  testovací jízdní prezentace  stavu  tlumičů -  Bilstein  venkovní plocha č. 4

  autosalon nových vozů     venkovní plocha č. 5

  výstava současných a historických rallyových speciálů  venkovní plocha č. 2

  výstava exkluzivních a sportovních automobilů   venkovní plochy č. 3 a 6

  výstava originálních autoveteránů    venkovní plocha č. 7

  vyhlídkové lety vrtulníkem nad Kdyní a okolím   heliport

  jízdy s vozy Ferrari, Caterham (případně speciálem KTM X-Bow) z venkovní plochy č. 6

  jízdy na terénních buggy a čtyřkolkách    venkovní plocha č. 8

  jízdy na segway      venkovní plocha č. 9

  zorbing       venkovní plocha č. 10

  Streetfi ghters APM X-treme (motocykloví kaskadéři)  venkovní plocha č. 11

  dětské pouťové atrakce (kolotoč, autíčka, skákací nafukovadla,...) venkovní plochy č. 12

  občerstvení – catering, koktejl bar, ochutnávka vín  party stan 

9.00 – 16.30 soutěže pro registrované zákazníky na stáncích dodavatelů hala 1

9.45, 12.15, 16.15 soutěž v házení oboustrannou sekyrou o ceny   venkovní plocha č. 13

10.00 – 15.00 facepainting + bodypainting pro návštěvníky   hala 1

10.00 – 16.00 kosmetický a kadeřnický salón a poradenství   venkovní plocha č. 11

>> VEČERNÍ VIP PROGRAM (neveřejný – pouze pro zvané) 

20.00 – 22.00 koncert skupiny ABBA Stars     party stan (pódium)

22.15  večerní erotické překvapení pro dospělé   party stan (pódium)

22.30 - 01.00 zábava s rockovou legendou Sonet    party stan (pódium)
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Veletrh dodavatelů a partnerů APM Automotive

Vážení obchodní přátelé,

věřím, že i Vy máte už nyní v kalendáři výrazně zaškrtnutou sobotu 15. května a že se chystáte na další, již čtvrtý 

Veletrh dodavatelů a partnerů APM Automotive konaný v areálu kdyňské centrály naší společnosti.

Protože minulý veletrh před dvěma lety měl stejně jako ty předešlé velmi pozitivní odezvu, rozhodli jsme se, že 

pro letošní rok zůstaneme u podobného formátu. Také letos má tedy naše akce podtitul APM Adrenalin Day 

2010, a tak Vás v rámci celodenního bohatého programu pro celou rodinu opět čeká celá řada adrenalinových 

zážitků. 

Je zbytečné tu všechny adrenalinové atrakce a další body adrenalinového veletrhu vyjmenovávat, protože Vám je podrobně přiblíží následují-

cí stránky. Místo toho Vás raději ještě jednou srdečně pozvu k nám na další, věřím, že opět nezapomenutelný den plný zábavy. 

S jeho plánováním jsme začali již na sklonku minulého roku a nyní jeho přípravy už vrcholí. Snažili jsme se sestavit zajímavý program pro celou 

rodinu, ze kterého si vybere opravdu každý a který může být i příjemnou kulisou k obchodním jednáním. A samozřejmě také k nákupům. K 

těm budou pobízet nejen speciální veletržní slevy či bonusy, ale tradičně také různé soutěže. Takže když si na veletržní sobotu ve Kdyni připra-

víte velkou objednávku, určitě nebudete litovat… 

Rozhodně si ale s sebou do Kdyně přivezte dobrou náladu a také fyzickou pohodu, protože když vydržíte, program je naplánován až do čas-

ných ranních hodin…

        Na osobní setkání se těší  Ing. Svatopluk Krejsa

generální ředitel

APM Automotive s.r.o.

Jeden nejvýznamnějších dovozců a distributorů autodílů v Česku a na Slovensku. Dodává široký sortiment 

náhradních dílů, příslušenství, autodoplňků, provozních kapalin a maziv pro osobní i užitková vozidla.

Historie společnosti se začala psát před šestnácti lety. Pod názvem Autoprogress-Markmiller APM-Auto-

motive s.r.o. tehdy v západočeské Kdyni nedaleko od česko-německé hranice vznikla dceřiná společnost 

obchodního impéria Ernst Markmiller GmbH z německého Deggendorfu, jejíž hlavní činností byl dovoz 

a distribuce autodílů. Z malé fi rmy s pouhými sedmi zaměstnanci se pak postupem času stal jeden z nej-

významnějších hráčů na českém aftermarketovém trhu, který v současnosti disponuje dvěma desítkami 

poboček po celé České republice a který má od roku 2002 také dceřinou fi rmu APM Slovakia.

V současnosti APM Automotive spolupracuje s více než stovkou různých dodavatelů náhradních dílů a 

příslušenství a některé z nich představí také na svém tradičním veletrhu. Výstavní stánky budou stejně 

jako v minulosti umístěny přímo uvnitř hlavní skladové haly. 

>> KONCEPTY APM AUTOMOTIVE

APM Automotive je provozovatelem vlastního servisního konceptu AutoPROFITEAM, který nabízí kom-

plexní řešení pro autoservis a obchodníka tzv. ´z jedné ruky´.  Zajišťuje 

kompletní vybavení od projektu či nářadí přes počítače a software až po 

technické informace k opravám. Samozřejmostí jsou kvalitní náhradní díly. 

AutoPROFITEAM zastřešuje další specializované koncepty Climatic cent-

rum APM, Podvozkové centrum APM Bilstein a ATE BrzdovéCentrum. 

AutoPROFITEAM a jeho specializované koncepty se budou v rámci veletrhu prezentovat spolu s patnáct-

kou dodavatelů servisního vybavení a garážové techniky v jedné z menších skladových hal v areálu kdyň-

ské centrály APM Automotive. Chybět nebudou ani dvě prezentační auta s bohatým sortimentem nářadí 

a montážních přípravků.   

P O Z V Á N K A

P R O F I L  S P O L E Č N O S T I
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Veletrhu dodavatelů a partnerů APM Automotive 2010 se zúčastní se svými expozicemi 28 výrobců a dodavatelů autodílů, z nichž někteří své 

produktové prezentace zpestří praktickými ukázkami či dovednostními soutěžemi. 

BILSTEIN - jeden z nejznámějších světových producentů 

tlumičů pérování, patentovaný výrobce jednotrubkového 

plynokapalinového tlumiče

OPTIMAL - progresivní německý výrobce automobilových 

ložiskových sad, gumokovových díků, silentbloků, dílů ří-

zení či brzdových destiček

VALEO - francouzský výrobce prvovýrobních i aftermar-

ketových dílů pro osobní i nákladní vozy, který pro APM 

dodává zejména spojky a stěrače 

ALCO fi lters - moderní evropský producent kompletního 

sortimentu olejových, vzduchových, palivových a pylových 

fi ltrů

AISIN  - japonská společnost působící na všech pěti konti-

nentech dodává pro APM spojky a vodní pumpy zejména 

na japonské a korejské vozy

BOSCH - výrobce proslulý vývojem a výrobou dílů urče-

ných výrobcům automobilů všech značek (brzdy, světla, 

vstřikování, fi ltry, baterie, startéry…)

SPIDAN - obchodní značka koncernu GKN  pro sortiment 

příslušenství pohonu kol: klouby, poloosy, manžety, servo 

řízení, pružiny, kardanové kříže, uložení kardanu…

Continental Teves / ATE - světová značka brzdových 

komponentů pro nejnáročnější zákazníky, první výrobce 

brzdových kotoučů s multifunkční drážkou 

CS GERMANY - základním produktem společnosti jsou 

vinuté pružiny pro užitková a nákladní vozidla, sesterská 

fi rma LS Germany vyrábí listové pružiny

FEBI - německá fi rma s nabídkou rozsáhlého sortimentu 

podvozkových dílů vč. brzdových dílů, silentbloků motorů, 

převodovek, ramen nebo řady motorových dílů 

BOSAL - belgická fi rma vyrábějící výfukové systémy, ka-

talyzátory a tažná zařízení, jejíž jeden z mnoha výrobních 

závodů sídlí v Česku - v Brandýse nad Labem 

KOLBENSCHMIDT PIERBURG – uznávaný německý do-

davatel se zaměřuje na písty, kluzná ložiska, hlavy válců, 

ventily, vodítka či EGR ventily, váhy vzduchu, senzory...

PEX – dodavatel širokého sortimentu autodílů od brzdo-

vých komponentů a dílů řízení přes vodní pumpy až po 

elektrické příslušenství (kabely, kontrolky a vypínače) 

NK -  dánská společnost zabývající se repasováním spojek 

či brzdových třmenů a také výrobou brzd a jejich příslu-

šenství

CIFAM - obchodní značka největšího italského výrobce 

brzdové hydrauliky - fi rmy Metelli zahrnuje brzdové váleč-

ky, hlavní brzdové a spojkové válce, homokinetické klouby

TESLA BLATNÁ - soukromá česká fi rma vyrábějící sady 

zapalovacích kabelů pro téměř 2300 modelů automobilů 

47 značek

ELRING - celosvětově největší výrobce těsnění hlav, spe-

ciálních těsnění, skříňových modulů a stínících dílů pro 

motor, převodovku a výfukový systém

SKF - tradiční švédský výrobce známý především výrobou 

vysoce kvalitních ložisek dodává také rozvodové sady či 

dorazy tlumičů a řadu dalších dílů

HERTH + BUSS - renomovaný německý dodavatel s více 

než 20 lety zkušeností s autodíly pro asijské (zejména ja-

ponské a korejské) vozy

DIVINOL - obchodní značka výrobce průmyslové chemie 

Zeller+Gmelin. V motoristickém průmyslu se specializuje 

převážně na motorové, převodové a další speciální oleje

R

C
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SW STAHL – německý dodavatel má ve své nabídce téměř 

3500 položek profi  i hobby ručního nářadí a speciálních 

přípravků

VDO – slavná značka, která pro většinu světových auto-

mobilek vyvíjí a vyrábí regulátory, ventily, senzory a další 

elektrické součástky

SIEMS & KLEIN – nejstarší a největší dodavatel servisní 

techniky zaměřený na vybavení pneuservisů, diagnostiku, 

testování brzd, tlumičů, emisí či geometrie…

K+F – fi rma Kraemer & Freund byla založena již v roce 

1887 a dnes je jedním z nejlepších výrobců vinutých a lis-

tových pružin pro osobní i nákladní vozidla

ATAL – český výrobce a dodavatel kompaktních diagnos-

tických přístrojů a servisní techniky spolupracující s fran-

couzskou značkou Actia

HÜCO – nejrůznější díly elektrické soustavy nabízí už více 

než 30 let německá značka HÜCO, která kvalitu svých vý-

robků deklaruje mimo jiné i pětiletou zárukou

BOSCH – jedna z největších světových značek, která se 

kromě autodílů či elektroniky zabývá také výrobou diag-

nostických přístrojů či garážové techniky

CARFIT / KOYO – společná prezentace osvědčených star-

tovacích baterií CARFIT (vlastní obchodní značka APM Au-

tomotive) a uznávaných motobaterií KOYO

IBS EXPERT – vydavatel časopisu AutoServis a český part-

ner fi rmy AuDaCon AG, resp. jejího systému technických 

informací pro provoz a údržbu motorových vozidel

HR CARSOFT – fi rma zabývající se vývojem a výrobou 

specializovaných diagnostických testerů značky SuperVAG 

vhodných nejen pro vozy koncernu VW, ale i PSA a další.

MOTORTEC GATE – dovozce auto-pneu-servisní techniky, 

strojů, náhradních dílů a záručního servisu značek Sicam, 

MB, Finkbeiner, Heshbon…

TEXA – italská fi rma zaměřená na řešení problémů s di-

agnostikou elektronických systémů, analýzou výfukových 

plynů a údržbou klimatizací motorových vozidel

ALCAR - největší dodavatel litých a ocelových disků na 

český trh. Nabízí kompletní sortiment kol AEZ, BBS, DOTZ, 

DEZENT, ENZO a MANGELS 

GEDORE - největší německý producent vysoce kvalitního 

profesionálního nářadí, KLANN -  specialista na montážní 

přípravky a nářadí pro automobilový průmysl

Speciální koncepty Podvozkové centrum APM Bilstein 

a Climatic centrum APM + prezentační vozy APM s ná-

řadím + diagnostičtí specialisté (APM DiagnostikaTeam)

MOTIP - významný světový výrobce zejména aerosolo-

vých výrobků jako jsou technické spreje, tmely, ochranné 

nástřiky, barvy či autokosmetika

HAZET - německý výrobce kvalitního dílenského nářadí s 

tradicí již od roku 1868, který je uznávaným specialistou na 

automobilové nářadí

MARKMILLER – mateřská fi rma APM Automotive sídlící v 

německém Degendorfu je dodavatelem autodílů, nejrůz-

nějšího profi  i hobby nářadí a dílenského vybavení

HENKEL – nadnárodní chemický koncern, který mimo jiné 

vyrábí a automobilovému průmyslu dodává lepidla a tme-

ly značek LOCTITE a TEROSON

SOMAX PLUS – český specialista na olejové hospodářství 

pro každou dílnu, dodavatel mazací a olejové techniky s 

tradicí od roku 1994

GET AUTOMOTIVE – prodej a servis kvalitních zařízení pro 

autoservisy a autodílny - diagnostické přístroje, analyzáto-

ry výfukových plynů, přístroje na údržbu klimatizací

IBS SCHERER – výrobce ekologicky šetrných zařízení pro 

průmyslové čištění dílů a součástek resp. pro odmašťování 

povrchů

P A R T N E R   D E R   P R O F I S
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IBS expert

oma
spol. s r.o. plusx

automobilová diagnostika
AUTOMOTIVE

MOTORTEC
s.r.o.

IBS

>> SERVISNÍ VYBAVENÍ V NOVÉ EXPOZICI

V nových výstavních prostorách v jedné z menších skladových hal se představí partneři servisního konceptu 

AutoPROFITEAM, kteří zákazníkům především z řad autoservisů nabídnou pouze pro tento den lákavé vele-

tržní ceny. Kompresory Atmos či komponenty pro kvalitní olejové hospodářství budou zlevněny až o čtvrtinu, na 

garážovou techniku (zvedáky, geometrie či vyvažovačky) nebo na technická data budou slevy až 30%, diagnostiku 

mohou zájemci na veletrhu získat až o třetinu levněji a vybrané dílenské nářadí bude nabízeno se slevou až 35%.  

Veletrh dodavatelů a partnerů APM Automotive
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>> AKTIVNÍ EXPOZICE

Vedle soutěží spojených s nákupy ale nebudou chybět ani oblíbené dovednostní soutěže. Ty budou zajišťovat 

přímo ve svých expozicích někteří z vystavujících dodavatelů pořádající společnosti APM Automotive:

>> SLEVY NA ZBOŽÍ A SERVISNÍ VYBAVENÍ

Na každém veletrhu jsou na vybrané zboží speciální veletržní ceny a kdyňský Adrenalin Day 2010 nebude 

výjimkou. Využijte výrazných slev na vybraný sortiment autodílů i na servisní a garážovou techniku, které 

budou platné pouze pro tento den. 

Ušetřete až polovinu ceny! Je to příležitost, která se nebude opakovat…

>> STOUPEJ A BER 2010 – BODY DO SOUTĚŽE JIŽ OD NÁKUPU ZA 2.500,- Kč !!!

Až do konce května potrvá jarní část bonusové akce Stoupej a ber 2010, v níž zákazníci APM Automotive za své nákupy 

získávají  body a ty pak mění za poukazy na různé hodnotné ceny dle vlastního výběru. Ať už ze sortimentu autodílů 

APM Automotive, autoopravárenského vybavení dodávaného prostřednictvím servisního konceptu AutoPROFITEAM 

či zboží a služeb od externích dodavatelů (DATART, Campanatour, K-Moto, Dream-Cars, Subaru - Autwec). Pro účast-

níky Veletrhu dodavatelů a partnerů ve Kdyni je 

přitom na sobotu 24. května připraveno ještě další 

mimořádné zvýhodnění – BOD DO SOUTĚŽE BUDE 

POUZE V TENTO DEN UDĚLOVÁN JIŽ ZA KAŽDÝCH 

2.500,- Kč (kategorie Servis) NEBO 3.500,- Kč 

(kategorie Obchodník) NÁKUPU…!!!

>> NÁKUP DNE

Třešničkou na dortu speciálních akčních soutěží je nejvyšší ná-

kup dne. Pro zákazníky, kteří v den Veletrhu dodavatelů a partne-

rů APM Automotive ve Kdyni dosáhnou největší souhrnné částky za 

svůj celodenní nákup, jsou  připravené zajímavé zážitkové bonusy – třeba 

dva týdny u moře, týden s ´tuningovým´ kabrioletem Audi TT nebo celý 

den se speciální ´karosovanou formulí´ KTM X-Bow a nebo něco jiného.  

Kdo více utratí, může si sám vybírat…

P R O D E J N Í  A K C E

>> TIPOVACÍ SOUTĚŽ

Tipovací soutěž o pyramidu hodnotných cen je už tradicí a nebude chybět ani le-

tos. Tipovat se bude konečná hmotnost boxu, do nějž budou zákazníci po celý adre-

nalinový den házet speciální žetony, které získají za vyplněné soutěžní kupony rozdáva-

né za nákupy přímo na místě. 

Do soutěže se tak může zapojit každý, kdo na veletrhu využije akční ceny a nakoupí či 

objedná zboží nejméně za 500,- Kč a spolu s fakturou od operátorů obdrží i sou-

těžní kupón (kupóny). Vyplněný kupón se jménem a odpovědí na tipovací otázku 

pak vymění za žetony, které vhodí do připraveného boxu. Jeho konečnou hmot-

nost pak určí veřejné vážení uskutečněné na pódiu krátce před slavnostním vy-

hlášením vítězů spojeným rovnou s předáváním cen. Tou hlavní bude prostorný 

dřevěný zahradní altán, dále luxusní zahradní nábytek, exkluzivní venkovní gril 

a spousta dalších hodnotných ´hobby´ cen pro dům a zahradu (např. benzinová 

sekačka, motorový vertikutátor,  atd.) v celkové hodnotě přibližně 200 tisíc Kč! 

Vítěze určí přesná váha - šance na hlavní výhru je tak pro všechny stejná. Záležet bude jen na odhadu množství 

žetonů a jejich celkové hmotnosti. Svou šanci můžete však zvýšit:  Nákup za více peněz = více tipovacích kuponů…

NÁK
UP D

NE N
E J

V Y Š Š Í

 1 5 . 5 . 2

0 1
0
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Z
ORBING  
Zajímavá podívaná pro diváky a nezapomenutelný zážitek pro aktéry. Chce to jistou dávku odvahy (a 

také dobrý žaludek), nechat se zavřít do obrovské nafukovací průhledné koule a s ní se pak skutálet ze 

svahu. Přesto je právě zorbing jednou z nejvíce vyhledávaných adrenalinových atrakcí posledních let, a tak 

nemůže na kdyňském veletrhu se stejným podtitulem chybět. Využijte tuto výjimečnou příležitost … 

Stačí nakoupit za 500 Kč (bez DPH)

Hned několik adrenalinových zážitků mohou získat návštěvníci kdyňského Veletrhu dodavatelů a partnerů APM Automotive, když využijí akční ceny 

a nakoupí přímo na místě náhradní díly či příslušenství (neplatí pro servisní vybavení a garážovou techniku) ze sortimentu pořádající společnosti. 

Podle výše svého nákupu si pak mohou užít:

DDDRENNNALINNN5

Nestačí Vám jen jeden nebo dva adrenalinové zážitky? 

Chtěli byste víc? Užít si můžete všechny…

Staččí nakouupit zaa 65.000 Kč (bbez DPHHH)

T
ERÉNNÍ BUGGY A ČTYŘKOLKY
Atraktivní přírodní okruh přímo v areálu společnosti APM Automotive, pár terénních buggyn a čtyři 

čtyřkolky. To je ideální spojení pro další adrenalinový zážitek plný driftů a akcelerace v terénu. Je jedno, 

zda máte rádi řídítka, nebo dáváte přednost volantu - hlavním cílem je si pořádně zařádit… Je právě tohle to 

pravé zpestření sobotního veletrhu ve Kdyni?     

Stačí nakoupit za 2.500 Kč (bez DPH)

J
ÍZDA S CATERHAMEM 7
Nic nepřináší větší uspokojení než pohled do tváře někoho, kdo právě absolvoval svoji první projížďku 

v Caterhamu. Ten výraz říká všechno. Byla to zábava? A jaká! Chcete ještě? Ano! - Silný otevřený závodní 

vůz, se kterým se však můžete bez obav vydat i na silnici. Tuto výkonnou kopii legendárního Lotusu Super7 

můžete nyní řídit i Vy. Nasaďte si přilbu, nasoukejte se na sedadlo, nastartujte, sešlápněte plyn a doufejte, že 

Vás z té nádhery nepostihne zástava srdce… 

Stačí nakoupit za 15.000 Kč (bez DPH)

J
ÍZDA S FERRARI 360 MODENA F1
Auto snů může být pro každého jiné - superrychlé či luxusní, legendární či zcela nové - zcela určitě jej 

ale má ve své nabídce společnost DREAM-CARS zabývající se pronajímáním exkluzivních vozů. Některé 

z nich přiveze ukázat na kdyňský veletrh APM Automotive a jedno z nich - atraktivní supersport legendární 

značky z Maranella - půjčí možná právě Vám. Chcete se posadit za volant rudého ´vzpínajícího se oře´ a 

vyrazit na projížďku podhůřím Šumavy? Kdo neslyšel dunění motoru Ferrari zevnitř, jako by nebyl…

Stačí nakoupit za 50.000 Kč (bez DPH)

L
ET VRTULNÍKEM
Stejně jako před dvěma lety bude i tentokrát po celý Adrenalin Day vyrážet z improvizovaného helipor-

tu v těsném sousedství naší centrály vrtulník k letům v okolí Kdyně. O možnost prohlédnout si z ptačí 

perspektivy kdyňský areál se spoustou návštěvníků i půvabné městečko s okolními historickými zříceninami 

byl při minulém veletrhu obrovský zájem. Kdo už letěl, chce letět zas - kdo tehdy zaváhal, má druhou šanci! 

Stačí nakoupit za 3.500 Kč (bez DPH)

A P M  A D R E N A L I N   D A Y
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>> VEJVOĎÁK A PAN KABÁT
Kdo zná ranní show plzeňského rádia KISS PROTON nazvanou Vejvoďákovo ráno, dob-

ře ví, co může od letošní moderátorské dvojice čekat. Ti ostatní si to mohou představo-

vat, ale skutečnost bude zřejmě mnohem šílenější… 

Moderátoři Petr Vejvoda a Pavel Kabát totiž v éteru často připomínají neřízené stře-

ly - ať už je tématem jejich hovoru sport, ženy nebo dobré jídlo… A k neformálním, 

vtipným a především bezprostředním komentářům budou mít zcela jistě příležitost i 

při adrenalinovém dni v centrále APM Automotive. Zvláště, když kromě dobrého jídla 

a pití mají oba velmi blízko také k automobilismu…

M O D E R Á T O Ř I

>> PRO DĚTI
POUŤ

Veletrh APM Automotive je 

často označován za kdyňskou 

pouť a na té nesmí chybět 

atrakce pro děti. Připraven 

proto bude nejen oblíbený 

malý kolotoč, ale také autíčková 

horská dráha s volným vstupem. 

Tyto pouťové atrakce navíc doplní i 

další klasická lákadla jako jsou balonky, cukro-

vá vata či spousta pamlsků.

R O D I N N Ý  P R O G R A M

ADRENALIN

Na speciálně přizpůsobené malé lezecké stěně si děti od šesti let mohou bezpečně vyzkoušet totéž co dospělí. Těm nejmenším pak prostor 

pro nevšední řádění nabídne nafukovací skákací hrad se skluzavkou.

>> PRO MUŽE
HÁZENÍ OBOUSTRANNOU SEKYROU NA CÍL

Tak, pánové, to tu ještě nebylo…! Vezměte do ruky speciální 

oboustrannou sekyru vyhlášené značky Ochsenkopf, zamiřte 

na cíl a hoďte! Opravdu chlapácká soutěž o zajímavé ceny 

bude doplněna výstavou téměř čtyř desítek typů sekyr 

včetně ´vikingských´ a možností výhodného nákupu 

vybraných typů.

>> PRO ŽENY
KOSMETICKÝ A KADEŘNICKÝ SALÓN

Zapomeňte na starosti a svěřte se do rukou odbornic světoznámého výrobce přírodní kosmetiky 

ORIFLAME. Poradí Vám, jak správně pečovat o pleť, nehty či vlasy, jak používat de-

korativní kosmetiku a představí i poslední trendy v líčení. Navíc v pauzách mezi 

módními přehlídkami, kdy nebudou mít v ´rukou´ půvabné modelky, mohou 

modelingové líčení a vlasové designérství předvést vizážisté agentury DS 

Models právě na Vás…

KREATIVNÍ TVOŘENÍ

Po celý den bude zkušená lektorka Lenka Kohoutová předvádět a také učit 

některé z oblíbených kreativních hobby aktivit především pro ženy a děti. 

Děti dostanou prostor při výrobě veselých zvířátek z plyšových drátků, ženy 

mohou využít své fantazie při tvorbě šperků z bavlněných šňůrek a všichni 

si mohou vyzkoušet i korálkování. 
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>> PRO VŠECHNY

SEGWAY

Ještě jste neměli možnost toto jedinečné elektrické 

vozítko vyzkoušet? U APM Automotive ji dostanete! 

Segway se snadno ovládá a jízda na něm je intuitivní, 

takže ji za chvilku zvládne každý. Pět nezávislých gy-

roskopů monitoruje rovnováhu stokrát za vteřinu a na 

Vás zbývá jen nastoupit, naklonit se a jet… 

LEZECKÁ STĚNA

Desetimetrová nafukovací lezecká stěna je příležitostí 

vyzkoušet svoji sílu i obratnost. Je vhodná pro muže i 

pro ženy, pro mladé i pro starší. Stačí jen mít odvahu a 

navštívit venkovní expozici společnosti SKF.

R O D I N N Ý  P R O G R A M

ODHALENÍ FINALISTEK ´DÍVKY ŠUMAVY 2010´

Premiérové představení dvanácti fi nalistek 

již pátého ročníku oblíbené regionální soutě-

že krásy pořádané modelingovou agenturou 

Pavlíny Brunclíkové. Klatovské fi nále ´Dívky 

Šumavy 2010´ je naplánováno až na podzim, ale krásky, které se 

budou o tento titul ucházet, se poprvé veřejnosti ukáží právě na 

veletrhu APM Automotive. Přijďte si vybrat svoji favoritku…

MÓDNÍ PŘEHLÍDKY 

Atraktivní módní přehlídky na mole přímo ve skladové hale se staly při veletrzích APM Auto-

motive již tradicí. Ty letošní zajistí agentura DS Models, jejíž půvabné modelky předve-

dou stále žádanou koženou a rifl ovou módu, rafi nované plavky a chybět samozřej-

mě nemůže ani přehlídka luxusního spodního prádla.

BODY & FACE PAINTING 

Body painting je krásné, ale pomíjivé umění. Je to malba na nahé lidské tělo speciálními netoxickými barva-

mi. Pro malířku Alenu Loudovou budou jako živá plátna připraveni krásná dívka i přitažlivý muž, kteří se 

přímo před zraky návštěvníků veletrhu během dvouhodinové Woman show a Man show změní k ne-

poznání. Změnit se budete moci i Vy nebo Vaše děti, neboť celodenní program zpestří také tzv. face 

painting, tedy zábavné malování na tvář pro veřejnost. 

JÍZDNÍ TESTOVACÍ PROGRAM TLUMIČŮ BILSTEIN

Jaký je rozdíl mezi dvěma stejnými auty s novými a opotřebovanými tlumiči? Přesně to Vám na speciální testovací trati v areálu společnosti 

APM Automotive se dvěma identickými vozy Ford Focus předvedou zkušení odborníci fi rmy Bilstein, která je jedním z nejlepších výrobců 

tlumičů pérování na světě.
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>> ČESKÁ PIVA A MORAVSKÁ VÍNA
Při adrenalinové zábavě bude jistě i žízeň a trhanovská restaurace se postará také o milovníky tradičního piva či ušlech-

tilého vína i o řidiče a děti. Pro vyznavače zlatavého pěnivého moku bude připraveno hned několik tradičních druhů 

piva včetně německé pivní speciality Erdingen a točeného nealkoholického Birellu. Část zásob ze svých vyhlášených 

sklepů do Kdyně přivezou také moravští vinaři, se kterými restaurace U sv. Jána spolupracuje už řadu let. Samozřejmě 

nebudou chybět ani nejrůznější nealkoholické nápoje. 

>> KUS MASA NEBO NĚCO SLADKÉHO
Nejrůznější oblíbené lahůdky na hlad nebo jen pro chuť bude v Party stanu s občerstvením také letos po celý den (i večer) nabízet vyhlášená 

trhanovská restaurace U sv. Jána, kterou svojí návštěvou v minulosti poctil mimo jiné i český prezidentský pár. Připraveno opět bude speciální 

adrenalinové menu, ze kterého si vyberou všichni. Ať již dávají přednost masu, zeleninovým salátům nebo něčemu sladkému .

O B Č E R S T V E N Í

>> BAREVNÉ FANTAZIE MISTRA BARMANA 

Zkrátka nepřijdou ani vyznavači 

míchaných nápojů - ať už pre-

ferují své osvědčené oblíbené 

koktejly nebo rádi vyzkouší něco 

nového? Pro všechny budou u 

baru připraveni dva mladí, ale 

přesto již ostřílení barmani, kteří 

ze svých pestrobarevných a voňa-

vých ingrediencí zcela jistě namí-

chají pro každého ten pravý nápoj 

podle jeho chuti… 
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>> SMOKIE REVIVAL PRAHA
Jeden z divácky nejoblíbenějších revivalů se opírá o neuvěřitelnou podobnost hlasu zpěváka Josefa 

Šídy s Chrisem Normanem. Samozřejmě v jeho podání zazní i největší hity legendární britské skupiny 

SMOKIE jako Livin‘ next door to Alice, If you think you know či Layback in the arms of someone. Skupi-

nu SMOKIE revival Praha založil v roce 2000 právě Pepa Šída obklopený sestavou profesionálních mu-

zikantů. K Chrisu Normanovi vždy neodmyslitelně patřila rocková ďáblice Suzi Quatro a nejinak tomu 

bude i při koncertě SMOKIE revival Praha ve Kdyni. O toto příjemné zpestření se postará excelentní 

rocková zpěvačka Ina Urbanová, která se pro fi nálovou část vystoupení převtělí také do nestárnoucí 

energické rockové babičky Tiny Turner. 

>> DOMAŽLIČANKA + BLANKA TŮMOVÁ A MILAN ČERNOHOUZ
Krojovaná dechová kapela Domažličanka se sólisty Evou Dřímalovou a Josefem „Dvorákem“ Kupilíkem má velmi široký repertoár, v němž 

dechové a taneční písničky doplňují i různé další žánry. Pro adrenalinové odpoledne v centrále APM Automotive její ´zábavu v lidovém tónu´ 

posílí speciální hosté - Blanka Tůmová a Milan Černohouz, známí zpěváci jihočeské kapely Veselka, kteří často hostují v řadě dechových 

kapel z celých Čech a kteří za sebou mají i spoustu úspěšných vystoupení v televizi.  

>> PILOUNI
Dnes osmičlenná klatovská country kapela, jejíž kořeny sahají až do roku 1970, kdy začínala jako Trojlístek. Jako 

Pilouni ´pilují´ svůj osobitý hudební styl už 33 let a výsledkem je moderní (prý nezaškatulkovatelné) country sesta-

vené jak z řady oblíbených převzatých skladeb, tak z vlastní tvorby. 

>> SONET
Západočeská bigbítová kapela ze 70. a 80. let, která v roce 2002 naplánovala fenomenální comeback a od té doby jsou její pravidelná 

vystoupení obrovským lákadlem pro fanoušky opravdového bigbítu. Kapela je navíc již pravidelným hostem kdyňských veletrhů APM 

Automotive a její cover verze legendárních rockových hitů posledních 40 let obstarají fi nále večera také letos.

H U D B A

>> ABBA STARS  
Skupinu ABBA Stars založili v roce 2004 zpěvák a kytarista Dan 

Dobiáš (ex Kečup) a klávesista Michal Vaněk (ex Sifon), které do-

plnily zpěvačky Tereza Slouková a Beatrice Todorová. Společně 

nastudovali tři desítky písní od legendární švédské čtveřice, 

která vládla hitparádám druhé poloviny 70. let. Hned první vy-

stoupení ABBA Stars v září roku 2004 znamenalo velký úspěch 

a další nabídky. Dnes už má na kontě dvě úspěšná CD i řadu 

koncertů v ČR i v zahraničí, včetně toho pařížského se skupinou 

BONEY M.  Skupina klade důraz nejen na hudební, ale i na vizuál-

ní stránku svých vystoupení, které jsou díky kostýmům i pódiovému 

ztvárnění dokonalou kopií koncertů legendární čtveřice, což doklá-

dá i její skvělé hodnocení na ofi ciálních stránkách ABBA. 

VEČERNÍ PROGRAM (pouze pro zvané)

>> A NAVÍC VEČERNÍ EROTICKÉ                

PŘEKVAPENÍ
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M O T O R I S M U S

>> EXKLUSIVNÍ A SUPERSPORTOVNÍ AUTOMOBILY
Kdo by netoužil prohlédnout si nebo dokonce svézt se s automobily Ferrari, Maserati, Lamborghini, Aston Martin, Porsche 

nebo třeba Caterham. Všechny tyto značky , ale ještě spoustu dalších má ve své nabídce k pronajmutí pražská 

společnost Dream-Cars, která některé z nich předvede i v rámci APM Adrenalin Day ve Kdyni. A co více 

– řízení rudého supersportu se vzpínajícím se koníkem Ferrari 360 Modena a dvojici otevřených Ca-

terhamů si bude moci během dne vyzkoušet i skupina vyvolených zákazníků… A už jste na vlastní 

oči viděli karosovanou formuli KTM X-Bow…?

Opravdové lahůdky najdou návštěvníci i v expozici společnosti IBS-Motor, která v Česku zastupuje výji-

mečné značky aut pro opravdové individualisty jako Radical, Bitter, Ruf, Arden, Yes či právě Caterham. A 

některé z nich včetně zástupce pouze devítikusové limitované edice Radical SR4 L.E.C. přiveze do Kdyně!  

>> SOUČASNÉ A HISTORICKÉ RALLYOVÉ SPECIÁLY
Venkovní expozice soutěžních speciálů v rámci APM Adrenalin Day bude mít dvě podoby – aktuální a historickou. Tu současnou bude za-

stupovat servisní stanoviště špičkového českého závodního týmu Subaru Czech National Team, jehož hlavním partnerem je právě kdyňská 

společnost APM Automotive s.r.o. V kompletním zázemí jako při ´ostré´ soutěži se návštěvníků představí dva závodní speciály Subaru Impreza 

STi nejnovějších specifi kací. Samozřejmě nebude chybět ani pilot jednoho z nich Vojtěch Štajf, který absolvuje i autogramiádu společně s 

´domácím´ závodníkem Slávou Ducháčkem. Ten je také dlouhá léta spjat s modrobílými zá-

vodními barvami APM a v rallyovém ´koutku´ bude prezentovat největší konkurenční zbraň 

proti subaru ve třídě produkčních vozů – Mitsubishi Lancer Evo IX.

Historická část bude koncipována jako vývoj slavných rallyových automobilů značky Škoda 

od typu 1000 MB přes 110 R, 120 S, 130 RS, 130 L/A, 130 LR, Favorit sk.A, Felicia Kit Car až 

po Octavii WRC. Nebýt nedávného přesunutí Rallysprintu Kopná v seriálu mistrovství ČR na 

termín kdyňské akce, vystavená řada by pokračovala až po doposud nejvýkonnější speciál 

s okřídleným šípem ve znaku Fabia WRC, který tak bude startovat v boji o mistrovské body. 

Ovšem, rýsuje se i jedno velké výstaví překvapení...
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>> TERÉNNÍ BUGGY 

A ČTYŘKOLKY, SEGWAY
Někteří z návštěvníků mohou zažít krocení 

silných terénních buggyn a čtyřkolek na 

speciálně připravené trati přímo v areálu APM 

Automotive a každý ze zájemců si bude moci 

vyzkoušet, zda dokáže zvládnout hlavně stabilitu při jízdě 

na pouze dvoukolovém vozítku Segway.

>> STREETFIGHTERS APM X-TREME
Vzhledem k charakteru akce bude možné připravit jen statickou prezentaci motocyklového týmu kaskadérů APM X-TREME, ale i tak bude co 

obdivovat. Dech beroucí kousky na silných ´mašinách´ uvidíte na velkoplošné obrazovce a oba jezdce i s jejich stroji opravdu naživo. 

>> AUTOVETERÁNI
Vedle historických rallyových vozů budou na jiném místě rozlehlého fi remního areálu 

APM k vidění i veteráni z jiného soudku. Domácí výrobce bude mimo jiné zastupo-

vat elegantní dvoudveřový roadster Škoda 1000 MBX a kabriolet Škoda Felicia z 

roku 1959, ale neméně vzácné kousky se rekrutují ze zahraniční produkce z 

Evropy i Ameriky. 

Kde dnes máte možnost spatřit na vlastní oči 

například reakci na slavné Fordovo ´téčko´ 

z dvacátých let Chevrolet ´Chevy´ 490 Tou-

ring, populární malé lidové vozy z pro-

dukce Fiatu Topolino a 600 D nebo peč-

livě zrenovovaný aristokratický Bentley 

S1 II z roku 1956 či další skvosty ze sou-

kromých sbírek…?

>> RALLYOVÉ RC MODELY  
Nejen na ´velkých´ automobilových soutěžích se v přímém souboji utkávají 

dlouholetí rivalové Subaru Impreza Sti a Mitsubishi Lancer Evo. Naprosto 

výjimečnou příležitost spatřit tento souboj na ostří nože i v kategorii dálkově 

řízených RC modelů a to v rámci několika exhibic ´bratrovražedného´ 

souboje zmenšenin skutečných vozů, startujících v ´opravdovém´ 

rallyovém Mistrovství ČR v týmových barvách APM Automotive 

budou mít návštěvníci kdyňského veletrhu. Mistrně je 

budou krotit nejen jejich majitelé Miroslav Fischer 

(Subaru) a Martin Kraus (Mitsubishi), ale i – nechte se 

překvapit…!!!

M O T O R I S M U S
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>> HYUNDAI
Ani původně korejský, ale čím dál více i ´středoevropský´ výrobce při modernizaci a obměně svých produktů nezahálí a tak ve Kdyni 

nebude chybět vedle zástupců ´malorážek´ i10 či i20, bestselleru i30 z českých (přesněji moravských) Nošovic a ostatních typových 

řad rovněž absolutní nováček v showroomech - ´slovenské´ SUV ix35 vyráběné v Žilině.

Vystavovatel: Investtel Auto Klatovy

>> FORD
Modely značky Ford procházejí neustále omlazovací kúrou – posledními příklady jsou faceliftovaní velkoprostoroví ´sourozenci´ S-

Max a Galaxy nebo uvedení nové generace Focusu, prezentovaného při premiéře na americkém autosalonu v Detroitu jako konečně 

opravdu ´celosvětový´ automobil. Ford má co nabídnout také mezi užitkovými automobily, a tak celá expozice ´modrého oválu´ 

bude i ve Kdyni stát za shlédnutí. 

Vystavovatel: Blohmann s.r.o. Klatovy 

>> ŠKODA AUTO
Nejnovější aktivitou mladoboleslavské automobilky je facelift její nejmenší 

řady Fabia druhé generace a MPV Roomster. Oba modely s ´novou tváří´ sa-

mozřejmě v expozici značky Škoda na akci APM nebudou chybět a proč by 

třeba fabia nemohla být rovnou v atraktivní sportovní variantě RS…?  Měla 

by se ukázat i další ještě poměrně čerstvá novinka Superb II v provedení 

Combi i různé aktuální varianty modelových řad Octavia či Yeti. Prezentova-

nou novinkou budou i moderní nízkoobjemové motory – např. 1,2 TSI – kte-

ré si budou moci návštěvníci otestovat ve fabii při oblíbené ´EKO Rallye´.

Vystavovatel: Investtel Auto Klatovy

>> RENAULT
Tradiční francouzská značka neustále pokračuje nejen v inovacích stávají-

cích řad svých automobilů, ale nedávno nasadila i další zcela 

nový model – sedan Fluence. Ve Kdyni ho samozřej-

mě uvidíte, ovšem celkový průřez typovým 

spektrem vozidel s kosočtvercem ve znaku 

je tak obsáhlý, že jmenovat je všechny 

by vydalo na samostatnou brožuru - 

tak se přijeďte sami přesvědčit, co je 

u Renaultu nového… 

Vystavovatel: Investtel Auto Klatovy

>> CITROËN
Miláček žen – tak se dá charakterizovat nová generace modelu C3, která zvláště v provedení s obrovským panoramatickým čelním 

sklem doslova okouzlila celou motoristickou veřejnost a na veletrhu APM opět okouzlí i vás. Ještě více superlativů se však snáší na 

ještě ´horké´zboží – stylovou sestřičku ´trojky´ s označením DS3! Šarm a elegance jsou ale typickým znakem citroënů všech téměř 

dvaceti osobních a užitkových řad a tak bude opravdu na co koukat…

Vystavovatel: Investtel Auto Klatovy

>> AUDI
Audi je synonymem luxusu a rychlosti zároveň, a také značkou, která prakticky neustále přichází s nějakými novinkami. 

Nedávno odhalila svůj nejmenší model A1 a přestože ten do Kdyně ještě nezamíří, tak i ostatní modernizované modelové 

řady A a Q včetně posledních přírůstků např. A5 Sportback či Q5 nenechávají nikoho chladným.

Vystavovatel:  Car Point Domažlice
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>> DACIA
Rumunský výrobce pod křídly Renaultu představil na autosalonu 

v Ženevě svůj první vůz kategorie SUV Duster a opět potvrdil v 

souladu se strategií u modelů Logan a Sandero, že lze zamotat 

konkurenci nabídkou kvalitního zboží za bezkonkurenčně nízkou 

cenu. Přesvědčit se o agresivní cenové politice této značky budete 

moci i vy na květnovém APM Adrenalin Day.

Vystavovatel: Investtel Auto Klatovy

>> PEUGEOT
Co je nového u francouzského ´lva´? Na to také od-

poví obsáhlá výstavní prezentace ve Kdyni. Vždyť 

ani Peugeot nezahálí v inovačním programu a 

jeho široká nabídka zahrnuje nyní již téměř všech-

ny třídy a segmenty automobilového trhu osob-

ních a užitkových vozidel. Na akci sice asi ještě nespatříte na vlastní oči úplně ´čerstvé´ modely z opačných pólů 

nabídky – minivůz iON (od podzimu 2010) a supersport RCZ (od léta 2010), ale co kdyby přece jen - nikdy neříkej 

nikdy… Každopádně určitě si prohlédnete další novinku, kterou je MPV 5008 a opravdu pestrou fl otilu ostatních typových řad.

Vystavovatel:  Zdeněk Šilhánek Horšovský Týn

>> VOLKSWAGEN
Tradiční účastník kdyňského autosalonu, značka Volkswagen, opět nezklame a nabídne návštěvníkům k nahlédnutí zástupce po-

sledních generací svých úspěšných modelů. Co tam ale všechno bude – Fox?, Polo?, Golf?, Passat?, Eon?, Sci-

rocco?, Jetta?, Phaeton? Tiguan? – nebo snad čerstvoučké modernizované typy Touareg a Transporter či 

dokonce úplně aktuální bomba v kategorii terénních pick-upů Amarok? Přijďte a uvidíte…!  

Vystavovatel:  Car Point Domažlice

>> TOYOTA
Osobní i terénní odnož japonské automobilky se mají čím pochlubit. Nové generace 

toyot Auris, Land Cruiser či hybridního Priusu nezůstávají bez povšimnutí motoristickou veřej-

ností ani odborníky. Nakolik vystavené toyoty zaujmou návštěvníky APM Adrenalin Day ve Kdyni?

Vystavovatel:  Dajbych s.r.o. Plzeň

>> LAND ROVER
Anglický aristokrat, který už je nyní v indických rukou. Přechod Land Roveru do majetku značky Tata však není vůbec na škodu a 

výsledkem je ´omlazující´facelift´ prakticky všech řad těchto populárních terénních vozidel, ať už se jedná o ´kultovního´ pracanta 

Land Rover Defender přes imageového Land Rover Discovery 4 až po luxusní SUV Range Rover v klasické verzi i ve verzi Sport. A 

pozor – na adrenalinovém dnu ve Kdyni se tato značka představí vůbec poprvé…!

Vystavovatel:  Dajbych s.r.o. Plzeň

>> KIA
Slušně vychovaná šelma – tak zní motto nového krásného ´es-ú-véčka´ Kia So-

rento druhé generace. Tato šelma se představí i na květnovém autosalonu v 

rámci APM Adrenalin Day a chce se stát opravdovou hvězdou… V jejím stínu 

však rozhodně nechtějí zapadnout ani její menší sestřičky Cee´d a Rio a tak si 

nedávno přichystaly nový atraktivní make-up svých tvářiček. A to ještě stále 

není úplně všechno…

Vystavovatel: Blohmann s.r.o. Klatovy 
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HALA1 (prodej a výstava autodílů, ...)

1) Závodní exhibice RC modelů

4) Testovací dráha tlumičů Bilstein

7) Výstava autoveteránů

10) Zorbing

13) Plocha na vrhání sekyrou

Parkovací plochy

HALA2 (výstava servisního vybavení)

2) Výstava rallyových speciálů

5) Autosalon (výstava nových automobilů)

8) Dráha pro terénní buggy a čtyřkolky

11) Různé stánky vystavovatelů a partnerů

14) Venkovní pódium

Registrace

PARTY STAN (občerstvení, hudba,...)

3) Výstava servisního vybavení

6) Výstava exkluzivních vozidel

9) Jízdy na segway

12) Dětské atrakce (kolotoč, houpačky...)

Heliport (vyhlídkové lety)H

RP

Kdyně

Vjezd do areálu APM
 Autom

otive

Prapořiš
tě

směr Domažlice

směr Klatovy
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Půjčovna aut snů.

Nezapomenutelné zážitky za volantem ryzích italských supersportů Ferrari, Maserati, 

Lamborghini, exkluzivních anglických aristokratů Bentley, Jaguar a Aston Martin či 

desítky dalších věhlasných značek. Adrenalinové speciality jako KTM X-Bow nebo Caterham. 

Pronájem od jedné hodiny až po celý měsíc! Přistavení vybraného vozu kdekoliv v Česku.

Pronájem výjimečných sportovních vozů!

Caterham 7 Roadsport od 2 900 Kč

Např.:

Ferrari 360 Modena F1 od 8 900 Kč Lamborghini Gallardo od 12 900 Kč

24 VOZ
U  

AK
TUÁ

LNE

  V  N A B Í D
C E

Přijďte si ukázku z nabídky společnosti Dream-Cars prohlédnout

v sobotu 15. května 2010 na 

APM Adrenalin Day ve Kdyni!

VY + DREAM-CARS + APM AUTOMOTIVE = SPOJENÍ ÚSPĚŠNÝCH!
DREAM—CARS Just4U, s.r.o.
Mlýnská 22, 160 00 Praha 6 - Bubeneč 
tel.: +420 733 540 540
www.dream-cars.cz

Adrenalin Day
APM

2010
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HISTORIE FIRMY

1994 1995 1996 1997 1998

nových vozů či výstavů moderních i historic-

kých sportovních vozů Škoda, ale také mož-

nost svezení se s rallyovými speciály po boku 

Karla Trněného či Slávy Ducháčka. „Trať jsme 

postavili přímo v našem areálu. Napřed po sil-

nici se dvěma ostrými zatáčkami a pak krátký 

slalom na štěrkové ploše přímo před sklado-

vou halou. I když jízdy trvaly tak dvě minutky 

a závodníci museli jet opatrně, každý, kdo se 

svezl, si určitě užil,“ dodává další ´markeťák´ 

Jiří Sýkora. Samozřejmě nemohl chybět ani 

stánek s tuningovými doplňky, které prezen-

tovali zaměstnanci hostivařské pobočky APM. 

Ve skladu byla nainstalována 

výstava velkoformá-

tových fotografi í s 

rallyovou temati-

kou místního foto-

grafa Roberta Balca-

ra. „Velký zájem byl 

také o diagnostickou 

prohlídku aut. Speci-

alista AutoPROFITE-

AMu Miroslav Lucák 

se ve svém stanu celý 

den nezastavil,“ dodává 

Sýkora.

■ 2004

„Důvodem proč jsme se rozhodli oslavit 10. 

narozeniny společnosti Veletrhem dodavate-

lů a partnerů konaným přímo v naší centrále 

bylo několik,“ vzpomíná generální ředitel APM 

Automotive Svatopluk Krejsa. „Tím hlavním 

byla snaha celkově se zviditelnit a zároveň na-

vázat užší vztahy jak se zákazníky rozesetými 

po celé České republice, tak s našimi dodava-

teli. Proto se jevilo jako ideální spojení pozvat 

všechny přímo k nám a ukázat jim náš sklad a 

zázemí. I když jsme neměli žádné zkušenosti, s 

chutí jsme se pustili do práce a myslím, že se 

akce povedla.“ 

K úspěchu akce přitom vedle vydařeného po-

časí přispěl také bohatý doprovodný program 

s atrakcemi pro děti a soutěžemi pro zákazní-

ky. A také několik hudebních vystoupení na 

open air pódiu před jedním z menších skladů 

v rozsáhlém areálu společnosti. „To byla z naší 

strany dost velká improvizace, protože jsme 

vůbec neměli představu, kolik lidí přijde. Ně-

kolik málo stánků s občerstvením se nakonec 

ukázalo jako ne zcela ideální stejně jako ne-

zpevněný podklad v prostoru pro diváky. Ale 

přesto návštěvníci naší akce odcházeli spo-

kojení a my jsme hned věděli, že budeme v 

podobných akcích pokračovat a lépe,“ vypráví 

v té době obchodní zástupce a dnes oblastní 

manažer Josef März, jak se zrodila tradice vel-

kých veletrhů pořádaných v každém sudém 

roce, které v lichých letech doplňuje regionální 

prodejní akce - poprvé už v následujícím roce.     

 

■ 2005

Na úspěch prvního veletrhu o rok později 

navázala první ´Velká prodejní akce´, jejímž 

cílem bylo především zviditelnění fi rmy v 

bezprostředním okolí kdyňské centrály. „Proto 

byla akce směřovaná především na motoris-

tickou veřejnost, které jsme nabídli možnost 

výhodně nakoupit přímo ze skladu,“ vzpo-

míná Petr Kobes, jeden z marketingových 

specialistů APM Automotive. Spolu s dalšími 

členy přípravného výboru se prý tehdy trochu 

bál, zda se podaří lidi do areálu fi rmy přilákat. 

„Ale veškeré naše obavy byly 

zbytečné. Slevy dosahovaly až 

50% a vzpomínám si, že největ-

ší úspěch měly výfuky. Spousta 

lidí odcházela s nějakým výfu-

kem na rameni. Někteří 

dokonce přišli ještě 

před začátkem akce 

a od půl osmé ráno 

stáli ve frontě,“ krou-

tí ještě dnes hlavou 

Petr Kobes.

Prodejní akci zpestřil 

doprovodný program 

Rallye & Tuning Day 

APM, který návštěvní-

kům nabídl prezentaci 

Tak jak společnost APM Automotive na počátku nového tisíciletí expandovala po celé České 

republice, tak se také stále více dostávala do podvědomí laické i odborné veřejnosti. Značnou 

měrou k tomu přispěly i veletrhy pořádané přímo v areálu kdyňské centrály, kde představení 

řady dodavatelů a partnerů tradičně doplňuje bohatý zábavný program. Prvním veletrhem 

fi rma v roce 2004 oslavila své 10. narozeniny a od té doby zve zákazníky do svého centrálního 

skladu pravidelně…

■ P O H L E D Y  D O  H I S T O R I E 
S P O L E Č N O S T I  A P M  A U T O M O T I V E

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hned první ročník veletrhu nabídl 

několik specialit, které se staly tra-

dicí. Vedle oblíbených módních pře-

hlídek a soutěží o hodnotné ceny to 

byla především prezentace doda-

vatelů přímo v prostorách skladové 

haly. „V roce 2004 to bylo ještě do-

cela jednoduché, neboť sklad v té 

době nebyl tak zaplněný jako dnes. 

Proto nebyl problém udělat do-

statek místa na stavbu výstavních 

stánků pro dodavatele. Právě tím se 

akce liší od konkurenčních, a proto 

tento model platí i letos, přestože  

připravit potřebnou výstavní plochu 

je už výrazně složitější a vyžaduje to 

velké nasazení všech zaměstnanců 

a také značnou změnu skladového 

režimu,“ vysvětluje ředitel marke-

tingu Martin Kaiser s tím, že letos 

se v ´Hale 1´ opět představí třicítka 

významných dodavatelů autodílů a 

příslušenství z celé Evropy.

VELETRHY DODAVATELU
PARTNERU&

2004: Vystoupení mažoretek před open-air pódiem
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■ 2007

Každý, kdo zavítal do centrály APM Automoti-

ve 30. června 2007, zřejmě nikdy nezapomene 

na názornou ukázku toho, co s řidičem dělá al-

kohol. V doprovodném programu druhé regi-

onální prodejní akce byla totiž i soutěž v jízdě 

zručnosti a vytyčenou trať se slalomem a par-

kováním mezi kužely si několikrát během dne 

vyzkoušel i zkušený fi gurant, který postupně 

zkonzumoval téměř celou lahev fernetu. „Za-

jímavé bylo, že nejrychlejšího času dosáhl, 

když měl v sobě už jednoho panáka, což ale 

bylo asi tím, že už měl trať vyzkoušenou. S při-

bývajícím alkoholem se ale viditelně výrazně 

zhoršoval. Každopádně návštěvníkům se ta-

hle část programu hodně líbila a hodně z nich 

si slalom a parkování na čas vyzkoušelo. Ten 

nejlepší z nich nakonec z APM Automotive od-

jel na novém skútru,“ vzpomíná Petr Kobes na 

další vydařenou prodejní akci, kterou pořada-

telé doplnili také diagnostickými prohlídkami 

a kontrolami klimatizací zdarma, kosmetickou 

poradnou pro ženy, výstavou automobilů či 

motocyklovou exhibicí streetfi ghterů APM 

X-Treme. A samozřejmě opět nemohly chybět 

ani obrovské slevy náhradních dílů.

■ 2008

Zatím poslední veletrh měl podtitul APM 

Adrenalin Day a adrenalinový byl v mnoha 

směrech. Už samotné přípravy byly pro pořa-

datelský tým značně hektické a navíc zkompli-

■ 2006
Na 20. května 2006 byl 

naplánován další velký 

Veletrh dodavatelů a 

partnerů APM Auto-

motive. Před centrálou 

společnosti vyrostl obří 

stan a na prezentaci 

většiny hlavních do-

davatelů byli pozváni 

zákazníci z celé České 

republiky, které měl 

přilákat opět bohatý 

doprovodný program a 

také vyvrcholení zákaz-

nické soutěže o luxus-

ní dovolenou, terénní čtyřkolky či atraktivní 

skútry.

„Laťka byla nastavená dost vysoko, ale přesto 

jsme ji chtěli překonat. Proto jsme ke spolu-

práci přizvali známou moderátorskou dvojici 

Adélu a Dalibora Gondíkovi, a proto jsme 

opět připravili atraktivní zákaznické soutěže 

a spoustu zajímavých věcí pro celou rodinu,“ 

vypráví manažer marketingu a Public relati-

ons Robert Babor a připomíná módní přehlíd-

ky, stylingové studio, dětské atrakce, ochut-

návky značkového vína, bohaté občerstvení i 

plejádu kapel a tanečních vystoupení. A také 

autosalon, mezi jehož hlavní magnety patřila 

tehdejší horká novinka z Mladé Boleslavi - 

nová Škoda Roomster. „Přímo ve skladové hale 

se opět prezentovali naši partneři a zájemci si 

mohli nakoupit výhodně náhradní díly. Hod-

ně lidí lákaly také módní přehlídky, zejména 

při odpolední přehlídce plavek a spodního 

prádlo bylo kolem mola umístěného mezi do-

davatelskými stánky pořádně těsno. Skvělou 

atmosféru navíc umocnilo úspěšné hokejové 

semifi nále Česko - Finsko 3:1 z mistrovství 

světa v Lotyšsku promítané na velkoplošné 

plátno,“ vzpomíná tehdejší organizační koor-

dinátor Babor. 

Zcela neformálním, ale o to zábavnějším vy-

vrcholením akce pak byla večerní zábava pro 

zvané hosty s vystoupením legendární rocko-

vé kapely Coda z Karlových Varů, se kterou si 

nakonec na podiu ve stanu zazpíval i jednatel 

pořádající společnosti. 

kované nutností hledat náhradní 

řešení po nesplnění závazků někte-

rých domluvených partnerů dodá-

vajících atrakce či výstavní stánky. 

Vše se ale podařilo vyřešit, takže 

za nádherného slunečného dne 

- jednoho z prvních v roce 2008 - 

si hosté a zákazníci APM Automotive 

mohli vychutnat celou řadu adrenalino-

vých zážitků. Bungee jumping, svezení v rally-

ových speciálech, jízda s legendárním Porsche 

911 a především let vrtulníkem všechny účast-

níky nadchly. Líbily se také soutěže některých 

vystavujících dodavatelů, kapely v čele s On-

dřejem Hejmou a Žlutým psem, autosalon 

doplněný představením zcela nové Škody Su-

perb II či českou předpremiérou Fordu Kuga a 

samozřejmě také módní přehlídky - vše opět 

vtipně moderované sourozenci Gondíkovými.

 „Moc nás potěšilo, kolik lidí do našeho are-

álu během soboty 23. května 2008 zavítalo. 

Věřím, že nikdo z nich nelitoval a že se k nám 

opět rádi vrátí,“ říká vedoucí oddělení Public 

relations APM Automotive Robert Babor a zve 

tím zároveň na letošní veletrh: „Protože první 

Adrenalin Day měl mezi našimi zákazníky i ve-

řejností velmi pozitivní ohlasy, připravujeme 

jeho pokračování. Opět tedy chceme hosty 

přilákat především na řadu netradičních zážit-

ků. Vedle letů vrtulníkem, po kterých byla mi-

nule největší poptávka, tak opět některé naše 

hosty posadíme za volant nadupaných spor-

tovních vozů, tentokrát Ferrari a Caterham, 

nebo je necháme řídit terénní buggy a čtyř-

kolky. Program ale bude mnohem bohatší…“           

2006: Ve hře byla i tahle pyramida atraktivních cen

2008: Hitem byly lety vrtulníkem
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TECHNICKÉ TÉMA

Především snaha snížit výrobní ná-

klady i ceny pro konečného spotřebitele, ale také minimalizovat nega-

tivní dopady na životní prostředí, vedou fi rmy k recyklaci, kterou stále 

častěji využívají také výrobci autodílů. 

TECHNICKÉ TÉMA
Valeo, repasovaný díl v kvalitE prvovýroby

Princip výměnného systému je jednoduchý. 

Mechanik musí umět posoudit, zda lze po-

rouchaný díl repasovat. Pokud ano, objedná 

u distributora příslušný díl podle katalogu a 

zaplatí zálohu. Dodaný repasovaný díl může 

namontovat do vozidla a poškozený díl v ori-

ginálním obalu odeslat prostřednictvím distri-

butora zpět do závodu Valeo. Vracení dílů se 

samozřejmě řídí určitými pravidly (např. díly 

nesmějí být poškozené, musejí být kompletní, 

atd.) a pokud jsou splněny všechny podmínky, 

dostane servis zálohu zpět.

■ Využití zkušeností  

Už zhruba před rokem přistoupila k výměn-

nému systému také francouzská společnost 

Valeo, která na požadavky trhu zareagovala 

zavedením vratných záloh na startéry a alter-

nátory. Na systém záloh ve čtyřech předem 

daných cenových hladinách si zákazníci rych-

le zvykli a rádi jej využívají. Vždyť fi rma VALEO 

je také v případě repasovaných dílů zárukou 

vysoké kvality. Těží totiž z dlouholetých zkuše-

ností při výrobě startérů a alternátorů pro pr-

vovýrobu a také z bohatých znalostí v oblasti 

renovací a odpovídajících technologických 

postupů. Další výhodou je také znalost hlav-

ních a nejčastějších typů poškození.

■ Repasování alternátoru

Všechny díly jsou rozebrány a omyty. Výjimkou 

je pouze rotor, který je očištěn ocelovým kar-

táčem. Ložiska jsou po přezkoušení v případě 

potřeby vyměněna. Elektrické vinutí rotoru je 

po kontrole opatřeno ochranným nástřikem 

proti korozi. Omytý stator je ještě vně i uvnitř 

očištěn ocelovým kartáčem, aby se odstranila 

veškerá koroze. Následně 

je stator ošetřen antikoroz-

ním nástřikem a nakonec s velkou 

přesností vyvážen. Vývody jednotli-

vých fází jsou mechanicky upevně-

ny a vinutí elektricky přezkoušena. 

Řemenice jsou zkontrolovány a 

ošetřeny nátěrem, když nechromo-

vané řemenice jsou vždy vyměně-

ny. Regulátory jsou omyty, osuše-

ny a opískovány, uhlíky a pružiny 

vyměněny. Diody usměrňovacího 

můstku jsou jednotlivě testovány a je-li tře-

ba, vyměněny. 

■ Repasování startéru
Prvním krokem je demontáž všech dílů. 

Veškeré komponenty jsou automaticky 

omyty a kryty očištěny pískováním, což  

umožní provést podrobnou vizuální kont-

rolu, odhalit veškeré poškozené a vyměnit 

všechny díly, které nejsou 100 % funkční.

V dalším procesu jsou opískovány statory 

a u zadní části vyměněny uhlíky. Pokud 

originální díl obsahuje azbest, je při mimo-

řádně bezpečném procesu vyměněn také 

kolektor kotvy. Kolektor je poté opracován 

a na závěr elektricky přezkoušen. Redukční 

převodovka je namazána a akusticky otes-

tována. Pokud nejsou poškozena ozubená 

kola a pastorek, tak jsou jen namazána a 

vyměněno je pouze ložisko a pružiny. Nao-

pak kontakty a přípojky spínače solenoidu 

jsou vyměněny vždy, záro-

veň je elektricky otestován 

spínač.

Před závěrečným na-

stříkáním jsou všechny 

demontované komponenty smontovány a 

každý jednotlivý výrobek je kontrolován na 

mechanické testovací stolici, kde se kontrolují 

otáčky, měří teplota či podmínky přetížení a 

provádějí se testy destrukce.

■ Přínos prvovýroby pro trh ná-

hradních dílů   

V průběhu celého procesu repasování jsou 

velmi pečlivě dodržovány standardy prvový-

roby. Testovací stolice a měřící zařízení, která 

jsou používána pro prvovýroby, jsou využívá-

na k prověření více než čtyřiceti kontrolních 

bodů kritických částí i postupů. Využitím stej-

ných postupů kontroly, čištění, elektrických i 

elektronických testů, je fi rma Valeo schopna 

repasovat také díly od jiných výrobců. Pro obě 

produktové skupiny - startéry i alternátory - 

platí, že 100 % repasovaných výrobků je před 

označením štítkem a zabalením opětovně tes-

továno při extrémním zatížení.

www.valeo.com

Systémová kontrola alternátoru

Rotory před renovací Rotor po renovaci Alternátory před a po renovaci

Všechny produkty VALEO jsou 100% bez azbestu
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BAVTE SE S NÁMI

■ B A V T E  S E  S  N Á M I . . .
■ Psychiatr se ptá al-

koholika: Co pijete? 

Ale pane doktore, já 

nejsem vybíravý. Nalej-

te klidně, co máte.

■ “Vojáci, teď se budete plazit 

po rovné zemi!” velí nastoupené 

jednotce kapitán. “Zem je kulatá!” 

ozve se z jednotky. “Kdo to řekl?” 

“Koperník.” odpovídá hlas. “Ko-

perník, pět kroků dopředu!” 

■   Udýchaný mladý pošťák příjde 

s důchodem k dědkovi a řiká: 

- Dědku! Už mě nebaví chodit 

každý měsíc za vámi na samotu 

18 km od vesnice. Dědek na to: - 

Moc mě n.ser! Nebo si objednám 

denní tisk! 

■     Matka šmíruje v pokoji syna a 

pod stolem si všimne igelitových 

tašek, koukne dovnitř a objeví 

pouta, bič, koženou roušku.

Volá na manžela: “Pojď sem, táto, 

prosím tě, pojď se podívat! Víš co 

je náš syn? Náš syn je sadomaso-

chista! Táto, co s tím uděláme?”

A táta povídá: “No tak to nevím. 

Mlátit ho, to asi nemá cenu, co?” 

■   Ptá se malá dcera otce: “Tati a 

proč sis vzal maminku?”

Tatínek se na ni podívá a potom se 

natočí směrem k manželce a říká: 

“Vidíš, ani to dítě to nechápe.” 

■   Paní Nováková chce pobavit 

manžela, tak si nasadí plynovou 

masku a jde domů. Manžel se na 

ní podívá od novin a čte dál. Tak 

povídá: “Jarouši hádej co je na mě 

novýho??” Manžel si ji pozorně 

prohlédne od paty k hlavě a když 

se dívá na obličej tak překvapeně 

povídá: “Marie že ty sis vytrhala 

obočí!”

■ „V soudní síni se ptá soudce 

manžela:

- Proč se tedy chcete rozvést s 

vaší paní? Odpověď zní: - Protože 

je to kráva. Soudce chce vysvět-

lení: - Mohl byste to popsat nějak 

konkrétně? Manžel: - To se nedá 

rozvést, vždyť vám povídám, že 

je to kráva. Soudce tedy vyzve 

manželku: - Mohla byste se k 

tomu také vyjádřit?

A žena: - Búúú, búúú...

Je třeba do políček vyplnit čísla od jedničky do 

devítky tak, aby se každé číslo vyskytovalo v 

každém řádku, každém sloupci a každém bílém 

a modrém čtverci právě jedenkrát…
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Poznáš značku?

Přestože dnes je tato pro mnohé kultovní značka sy-

nonymem silných vozů sportovního charakteru, do 

světa automobilismu vstoupila tímto malým vozem s 

číselným označením 360. 

Dceřiná fi rma strojírenského koncernu byla založena v 

roce 1954 a jejím prvním osobním modelem byl právě 

dvoudveřový čtyřmístný vůz, jehož zadní nápravu po-

háněl dvoudobý řadový dvouválec o objemu 356 cm³ s 

výkonem 12 kW. Díky třístupňové převodovce dokázal 

pouhých 400 kg těžký vůz rozjet až na 95 km/h. V zemi 

svého původu patřila ´třistašedesátka´ vyráběná v le-

tech 1958 až 1970 k nejoblíbenějším automobilům.

2
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