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editorial │ Soutěž

Vážení zákazníci a milí přátelé, 

dovolte, abych Vám představil nové podzimní číslo našeho firemního časopisu, který právě 
držíte v rukou. Tímto bych Vám rád prezentoval spoustu zajímavých novinek a témat, které 
Vás bez pochyby zaujmou.  
Pomalu přichází podzim a s tím i spojené úkony pro přípravu Vašeho vozu na zimní 
sezónu. Proto bych všechny rád pozval na pravidelnou údržbu vozu v naší provozovně, 
která nabídne profesionální přípravu a servis. V případě, že někteří přemýšlí o pořízení 
nových pneumatik a příslušenství, jistě Vás upoutá lákavá nabídka za skvělé ceny a kvalita, 
na kterou jste u naší značky řadu let zvyklí. Jestliže zvažujete koupi ojetého vozu, věřím, že 
Vás potěším. K ročním vozům Škoda Plus získáte pneumatiky za zvýhodněné ceny.
Na dalších stránkách časopisu si představíme novou Kiu Ceed a faceliftovou Fabii - 
vozy, které jsou plné novinek, ať už ve smyslu nových prvků v interiéru, vzhledu nebo 
bezpečnosti.
Mnozí z Vás nejspíše zaznamenali změny předpisů pro homologaci vozidel metodou WLTP, 
která umožňuje zjistit reálnější hodnoty spotřeby paliva a emisí. S tím u některých modelů 
vozidel souvisí i delší čekací doba na jejich výrobu. Mohu Vás ujistit, že se na homologaci 
vozů intenzivně pracuje. Jako lepší volbu bych Vám rád nabídnul širokou nabídku skla-
dových a akčních vozů, které jsou ihned k odběru. Přijměte pozvání k prohlídce a testovací 
jízdě modelů do našeho salonu. 
Závěrem mi dovolte poděkovat za Vaši přízeň a projevenou důvěru, které si velice vážíme 
a i nadále budeme dělat vše pro to, abyste s námi byli vždy spokojeni.

Soutěžte s námi  
o zapůjčení vozu na víkend
Jako každý rok, také letos proběhly 14. září Dny testovacích jízd ŠKODA s programem pro rodiče 
i děti. Při této příležitosti se každý z Vás mohl zúčastnit soutěže o zapůjčení vozu  na víkend 
s plnou nádrží a další  dárky od AUTO Hlaváček. Letošní ročník už zná své tři výherce, kterým 
tímto gratulujeme.

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku a soutěžte s námi! 
Pokud byste se v budoucnu rádi zúčastnili podobných soutěží a chtěli vyhrát auto na víkend 
či další zajímavé ceny, není nic jednoduššího. Sledujte naši facebookovou stránku AUTO 
Hlaváček a.s. a buďte vždy včas informováni o všech novinkách, akcích a soutěžích.

Jakub Švéda
 vedoucí prodeje
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představujeme │ ŠKODA Fabia facelift představujeme │ŠKODA Fabia facelift

Modernizovaná ŠKODA Fabia 
O tom, že ŠKODA ve vývoji svých nových 
vozů nezahálí, není pochyb. A dokazuje 
to například nová studie vozu VISION X. 
Zároveň však samozřejmě nezapomíná 
ani na své velmi úspěšné modely, které se 
na silnicích již pohybují. Jedním z nejno-
vějších přírůstků důkladně inovovaných 
automobilů je nová FABIA.

Kompaktní hatchback i prostorná a velmi 
praktická verze combi, která disponuje 
největším objemem kufru ve své třídě, byly 
výrazně modernizovány a nabídnou nejno-
vější bezpečnostní technologie a samozřejmě 
široké možnosti konektivity.

Škoda FABIA si pozornost vývojářů určitě 
zaslouží, vždyť jde o druhý nejprodávanější 
model, který v novodobé historii mlado-
boleslavské značky sjíždí z výrobních linek. 
A po důkladné a velmi atraktivní modernizaci 
neunikne ani vaší pozornosti. V současné 
době již máte možnost, u nás jakožto autori-
zovaného prodejce vozů Škoda, tuto novinku 
blíže prozkoumat a samozřejmě ji i při před-
váděcí jízdě vyzkoušet. Jistě vás upoutá nejen 
celá řada technických a technologických inovací, 
ale i přepracovaný design, který dále navazuje 
na odkaz směřující k tradici českého křišťálu.
Přední světlomety i upravené zadní svítilny 
jsou osazeny LED technologií, která 

disponuje řadou výhod – nižší spotřebou 
energie, intenzivnějším světlem a tedy lepším 
osvitem vozovky a v neposlední řadě i výrazně 
rychlejšími reakcemi. Při pohledu na zadní 
partie vozu si všimnete nových odrazek, 
které v přepracovaném nárazníku doplňují 
zadní světla s tradičním osvětlením ve tvaru 
písmene C. Silueta vozidel hatchback by měla 
být dynamická, což se u Fabie bezesporu 
povedlo, a zdůraznit ji ještě můžete na přání 
dodávanými litými koly v rozměru 18 palců.
Interiér všech výbav Active, Ambition, Style 
i MONTE CARLO nabízí mnoho možností indi-
vidualizace. Každá z variant má pochopitelně 
něco nového - výraznější grafiku přístrojů, 
nové dekorace lišt obložení, vzorů potahů 
čalounění nebo kontrastní prošívání loketních 
opěrek ve dveřích i opěrky středové. V nejvyšší 
výbavě Style přichází atraktivní kombinace 
látky a moderního materiálu Suedia, který je 
velmi příjemný na dotek a zároveň působí 
skutečně hodnotně. Mezi další detaily, které 
vás jistě potěší, můžeme zařadit například 
ovládání všech čtyř oken jedním dotykem 
či elektricky ovládaná vyhřívaná zpětná 
zrcátka v základní výbavě. Již jsme si zvykli, že 
k modelům Škoda neodmyslitelně patří prvky 
Simply Clever, tedy chytrá a propracovaná 
řešení, která vám zjednodušují a zpříjemňují 
jízdu a pobyt ve vozidle. Fabia nově nabídne 
svým pasažérům vzadu dvojitou USB zásuvku 
či držák tabletu, Fabia Combi přidá vyjíma-
telnou LED svítilnu.
Modelovou řadu Fabia obohacuje lifestylová 
verze MONTE CARLO s nově přepracovaným 
předním spoilerem a černým spoilerem 

střešním, sportovními sedadly potaženými 
kůží s karbonovým vzhledem ve dvouba-
revném černo-červeném provedení, s bílými 
kontrastními švy. Celek dotahují interiérové 
lišty v provedení Carbon.

V modernizované Fabii se setkáte výhradně 
s dotykovými displeji o úhlopříčce 6,5 
palce, Bluetooth a vstupy pro SD karty i USB 
nosiče. Systémy Swing Plus a Amundsen 
jsou vybaveny rozšířenou konektivitou 

SmartLink+ spolupracující se smartphony 
prostřednictvím rozhraní Mirror Link®, Apple 
CarPlay, Android Auto a Smart Gate. Online 
infotainmentové systémy podporují služby 
ŠKODA Connect, díky kterým pomocí aplikace 
v mobilním telefonu vůz na dálku zamknete, 
zkontrolujete jeho pozici, zatroubíte či 
bliknete světly.
Mezi nejdůležitější prvky vozidel Škoda 
patří technologie, které přispívají ke stále 
vyšší bezpečnosti. U Fabie je to nově voli-
telný systém Blind Spot Detect monitorující 
provoz v okolí vozu a upozorňující na jiná 
vozidla v tzv. slepém úhlu zrcátek. LED svět-
lomety jsou vybaveny funkcí automatického 
přepínání dálkových světel Auto Light Assist. 
Na přání si můžete Fabii vybavit adap-
tivním tempomatem ACC, zadní parkovací 
kamerou, systémem Front Assist s integro-
vanou funkcí nouzové brzdy, rozpoznáváním 
únavy řidiče Drive Alert, automatickými 
stěrači a rozsvěcením světel Light and Rain 
Assist, omezovačem rychlosti a asistentem 
rozjezdu do kopce Hill Hold Control. Zají-
mavou novinkou ve Fabii je i bezpečnostní 
systém Rear Traffic Alert, který varuje před 
vozidly projíždějícími v příčném směru při 
couvání z parkovacího místa.
Fabia je dodávána se čtveřicí moderních 
úsporných a přitom výkonných zážehových 
motorů. Vybírat můžete mezi atmosférickou 
jednotkou 1,0 MPI s výkonem 44 kW nebo 
55 kW a turbodmychadlem přeplňovaným 
motorem 1,0 TSI s výkony 70 kW a 81 kW, 
přičemž nejsilnější variantu můžete zkombi-
novat i se sedmistupňovou dvouspojkovou 
automatickou převodovkou DSG. 
S výběrem nejen vaší nové Fabie, vám rádi 
pomůžeme.
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A co Vám zimní prohlídka přinese?

V rámci sezónní prohlídky bude provedeno:
- kontrola stavu akumulátoru pomocí zátěžového testu
- kontrola tlaku a stavu pneumatik včetně rezervy
- kontrola brzdového systému a podvozku
- kontrola funkce stěračů a ostřikovačů
- kontrola množství motorového oleje, chladicí kapaliny a brzdové kapaliny
- kontrola platnosti lékárničky
- kontrola funkčnosti a nastavení osvětlení (mimo xenonových a LED světel)
- výpis paměti závad - diagnostika - protokol zákazníkovi k dispozici k nahlédnutí
- kontrola platnosti technické kontroly

Nové chladivo do osobních automobilů neškodí 
životnímu prostředí
„Novinka“, která platí už řadu měsíců, 
avšak ne všichni řidiči o ní vědí. Podle 
směrnice EU 2006/40/2S by všechny nové 
osobní vozy měly od začátku roku 2017 
v klimatizacích využívat nové chladivo 
R-1234yf. V servisech se potom nezřídka 
stává, že jsou zákazníci při výměně 
chladiva zaskočeni vyšší cenou.

Ovšem je nutné srovnat chladivo R-1234yf 
s jeho předchůdcem – chladivem R-134a. 
To je totiž založeno na freonové bázi, 
tedy výrazně škodí životnímu prostředí 
(konkrétně se podílí na globálních změnách 
klimatu). To bylo hlavním důvodem vydání 
zmíněného nařízení. Nová látka pro chlazení 
klimatizací, vyrobená firmami DuPont 
a Honeywell, je naopak k životnímu prostředí 
šetrná, podle odborníků až o 99,7 procenta. 
Snad to bude názorně demonstrovat toto 
srovnání: chladivo R-134a se v atmosféře 

rozkládá až 11 let. Naproti tomu chladivo 
R-1234yf pouhých 11 dnů. 
Nová náplň je netoxická, ovšem mírně hořlavá 
a těžce zápalná. To může činit problémy 
zejména při její výměně. Tyto vlastnosti 
totiž kladou na podmínky při servisu vysoké 
nároky; aby nevznikaly jiskry (například při 
pádu kovových předmětů), musí být praco-
viště vybaveno hladkou betonovou podlahou. 
Také je důležité, aby se řidiči obraceli na auto-
rizované servisy, protože neodborná mani-
pulace, při níž by došlo například ke smíchání 
zbytku starého s novým chladivem, by mohla 
klimatizaci poškodit.
To vše se samozřejmě odráží na ceně nového 
chladiva. Přesto by motoristé neměli s jeho 
používáním váhat. Kromě toho, že naplní 
zákonnou normu, výrazně přispějí k ochraně 
životního prostředí. Navíc odborníci 
prokázali, že největším žroutem peněz 
u náplní do klimatizací není cena vlastního 

chladiva, ale spíše nejrůznější vady v těsnění 
a s nimi související úniky. Proto doporučují 
pravidelnou péči a servis, díky nimž se sníží 
nároky na provoz a omezí úniky chladiva.
Jak mohou přispět k levnějšímu provozu 
své klimatizace sami řidiči? Především 
je třeba vyhřáté vozidlo vždy důkladně 
vyvětrat. Obecná zásada pro užívání klima-
tizací nejen v automobilech je, že vnitřní 
teplota by měla být jen o 5 až 8 stupňů nižší 
než teplota venkovní. Je také nutné pravi-
delné vysoušení výparníku klimatizace, aby 
se v systému netvořil zápach (toho řidič 
dosáhne vypnutím klimatizace, otevřením 
oken a zvýšením otáček ventilátoru chvíli 
před ukončením jízdy). 
Samozřejmostí při péči o klimatizaci by měly 
být nejméně jedenkrát ročně provedená 
dezinfekce a celková kontrola s výměnou 
chladiva alespoň jedenkrát za dva roky. 
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NOVÁ KIA CEED 3. generace – vůz s dynamickým 
designem pro každou příležitost
Od zahájení výroby první generace v roce 
2006 se v nové evropské továrně v Žilině 
vyrobilo více než 1,3 milionu exemplářů 
tohoto populárního modelu, který otevíral 
značce KIA evropské trhy. Model nižší 
střední třídy určený pouze pro evropské 
zákazníky (na ostatních světových trzích 
reprezentuje třídu kompaktů model 
FORTE) generuje společně s SUV Sportage 
zhruba polovinu prodejů značky KIA 
v Evropě. 

Nová generace staví na tradičních hodnotách 
svého předchůdce, jako jsou kvalitní mate-
riály v kabině, příkladná bezpečnost, 
nadstandardní prostor pro posádku a zava-
zadla. Design si k tradičnímu schreyerov-
skému tygřímu nosu „půjčuje“ některé prvky 
ze sportovního fastbacku Stinger, patrné je 
to především na náraznících, které dodávají 
vozu svěží dynamický charakter. 
Hatchback a kombi s tradičním označením 
Sporty Wagon nabízí širokou škálu pohonných 
jednotek, které již s předstihem splňují emisní 
normu Euro 6d-TEMP.
Základní jednotkou je atmosféricky plněný 
zážehový čtyřválec 1,4 MPI s výkonem 74 kW, 
který s hatchbackem dokáže z 0 na 100 km 
v hodině zrychlit za 12,6 s a udělit mu maxi-
mální rychlost 183 km za hodinu. V kombi-
novaném cyklu spotřebuje 6 litrů benzínu. 
Přeplňovaný zážehový tříválec 1,0 T-GDI 
nabízí 88 kW, maximální rychlost 190 km/h, 
na 100 km v hodině zrychlí za 11,1 sekundy. 
Obě jednotky jsou standardně spojeny 
s šestistupňovou manuální převodovkou. 
Zcela nový je přeplňovaný přímovstřikový 
zážehový čtyřválec  1,4T-GDI s výkonem 
103 kW a krouticím momentem 242 Nm 
v širokém rozmezí  1.500-3.200 otáček za 
minutu, který dokáže vůz rozjet až do maxi-

mální rychlosti 210 km/h, zrychlit z 0-100 km 
za necelých 9 sekund a to při velmi přija-
telné kombinované spotřebě udávané ve 
výši 5,6 l/100 km. V nabídce je šestistupňová 
manuální, nebo sedmistupňová automatická 
dvouspojková převodovka DCT.
Dieselové motory zastupuje nová šestnácti-
stovka s aktivním systémem katalytické redukce 
1,6 CRDI ve dvou výkonových variantách 85 
a 100 kW. Obě v kombinaci s manuální šesti-
stupňovou převodovkou disponují maximem 
točivého momentu 280 Nm, pro automatickou 
sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku  
DCT, která je určena výhradně pro výkonnější 
variantu, vrcholí točivý moment hodnotou 
320 Nm v rozmezí 2.000-2.250 otáček motoru 
za minutu.
Nový Ceed narostl do šířky o 2 cm, co se 
příznivě odráží v nabídce vnitřního prostoru, 

rozvor 2.650 mm zůstal shodný s předchozí 
generací, zvětšil se ale zavazadlový prostor, 
který v případě verze kombi (ta narostla do 
délky na 4.600 mm) nabízí v základní konfi-
guraci hodně nadstandardních 625 litrů 
a v případě sklopených zadních sedadel pak 
1.694 litrů objemu. 
KIA již tradičně klade důraz na bezpečnost 
posádky, standardem všech verzí jsou přední, 
boční a hlavové airbagy, aktivní opěrky hlavy, 
asistenty jízdní stability ESC + TCS +VSM, ABS 
s EBD, varovný systém signalizace zadních 
světlometů v případě panického brzdění ESS, 
novinkou je systém autonomního nouzového 
brzdění FCA, aktivní systém pro jízdu v pruzích 
LKA a systém sledování únavy řidiče DAW. 
Výrobce věnoval mimořádnou pozornost 
jízdním vlastnostem, standardem pro 
všechny motorizace je i nadále více-

bodové zavěšení zadních kol, strmější řízení 
spolu s kombinací tužších předních pružin 
a snížením tuhosti předního stabilizátoru 
vede k většímu řidičskému zážitku. Zvýšení 
tuhosti platformy díky většímu užití vysoko-
pevnostní oceli v konstrukci, společně s nově 
řešeným zadním stabilizátorem a upraveným 
uložením zadních ramen se příznivě promítá 
na filtraci nerovností na vozovce a přispívá 
k celkově velmi dobrému jízdnímu komfortu.
Kabina se vyznačuje použitím velmi kvalitních 
materiálů a příkladnou ergonomií. Verze 
kombi má standardně dvojitou podlahu zava-
zadlového prostoru, což znamená v případě 
sklopení zadních sedadel zcela rovnou 
ložnou plochu od nákladové hrany až po 
opěradla předních sedadel.
Ceed startuje ve třech výbavových stupních 
COMFORT, COOL a EXCLUSIVE s řadou doplň-
kových paketů. Už v základní verzi přitom 
nechybí klimatizace, tempomat s omezo-
vačem rychlosti, bluetooth handsfree, multi-
funkční volant s velkoplošným palubním 

počítačem, denní LED svícení, tónovaná 
skla, rádio s MP3 a USB vstupem, elektricky 
ovládaná přední a zadní okna, elektricky 
ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, centrální 

zamykání s dálkovým ovládáním a mnoho 
dalšího. Standardem je sedmiletá tovární 
záruka s limitem 150.000 najetých kilometrů.

Servis KIA – k vašim službám
Pomaličku začíná zimní období, přichází 
tedy čas připravit své vozidlo na provoz 
v chladných měsících. Proto byste neměli 
zapomínat na kontrolu vašeho vozidla. 

Začíná to výměnou kapaliny v ostřikovačích 
a končí u přezutí na zimní pneumatiky. Vývoj 
vozidel jde značně dopředu a je stále těžší 
si na vozidle udělat běžnou údržbu sami. 
Proto servis AUTO Hlaváček myslí na tuto 
variantu a nabízí i jiné služby než je jen pravi-
delný servis. Mnozí z vás jezdíte do servisu 
a možná ani nevíte, jaké služby můžete 
využívat. Tímto článkem bychom vám rádi 
vysvětlili, co všechno servis AUTO Hlaváček 
může nabídnout, a případně vylepšit na 
vašem vozidle. Jak je již zmíněno v úvodu, 
začátek zimního období je hlavně spojen 

s přezutím kol na zimní pneumatiky, které 
jsou od 1. 11. ze zákona povinné. Nabízíme 
velký sortiment zimních pneumatik na našich 
webových stránkách (www.pneu-centrum.
cz). Samozřejmostí je výměna pneumatik 
v našem servisu, či spojení výměny zimních 
kol s provedením přípravy vašeho vozidla na 
zimní období.
Dále nabízíme montáž jednotlivých doplňků 
na vozidla KIA. Jejich výčet najdete na ofici-
álních stránkách KIA.

Vaše nejčastější otázky jsou na témata:
1. Montáž tažného zařízení
2. Montáž parkovacího systému
3. Montáž zabezpečení zpátečky
4. Servis klimatizace – desinfekce a plnění.

V našem servisu tyto montáže provádíme 
a pravidelně kontrolujeme. Mimo jiné 
vysvětlíme a poradíme, který typ tažného 
zařízení nebo parkovacího systému je pro 
vás nejlepší.
Provádíme i seřízení geometrie. Na našich 
silnicích, které nejsou právě v nejlepším 
stavu, podvozek vozidel dostává poměrně 
dost zabrat. Raději, než aby docházelo 
k nadměrnému opotřebování pneumatik, 
doporučujeme jednou za dva roky provést 
kontrolu geometrie a případné seřízení.

Nabízíme také ruční mytí vozidel. Jak venkovní 
části, tak i vyčištění interiéru suchou nebo 
mokrou cestou. Mimo jiné můžeme připravit 
vaše vozidlo na technickou kontrolu (STK) 
a následně zajistit i samotnou STK.
Dále pro naše zákazníky, pokud ponechají 
vůz u nás na opravě, zajišťujeme odvoz 
v regionu města.
Závěrem můžeme říci, že výčet služeb, které 
pro vás či vaše vozidlo nabízíme, je opravdu 
velký a každý si jistě najde, co právě jemu 
bude vyhovovat. 
Jsme rádi, že navštěvujete náš servis a jste 
spokojeni s našimi službami.
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informujeme │ ŠKODA Plus

Program ŠKODA Plus
ŠKODA Plus je program pro prodej ojetých vozů u certifikovaných prodejců ŠKODA AUTO a.s. Partnerem programu se může stát pouze 
prodejce splňující náročná kvalitativní kritéria pro prodej ojetých vozů - taková, aby se pro Vás i nákup ojetého vozu stal bezstarostnou 
a bezpečnou záležitostí bez nemilých překvapení.

Přes název ŠKODA Plus se však nemusíte obávat omezeného výběru - u nás totiž naleznete pod touto značkou nejen vozy ŠKODA, ale i vozy 
dalších značek, splňující přísné standardy a nepřesahující 5 let stáří. 
Vozy ŠKODA jsou mimořádně oblíbené i jako „mladé ojeté“, a proto jsou u nás právě takové vozy (maximálně 18 měsíců staré, nízký počet 
najetých kilometrů) ve speciální kategorii ŠKODA Plus Roční vozy. Nejdůležitější pro Vás je, že na takový vůz dostáváte plnou záruku ŠKODA AUTO 
v délce čtyř let od uvedení vozu do provozu nebo 60 000 km. Získáte tak jistotu jako při koupi nového vozu. A to je hodně zajímavé…

 Proč ŠKODA Plus?

Všechny vozy zařazené do programu ŠKODA Plus splňují přísná kritéria kvality a jsou tedy zárukou dlouhého a spokojeného užívání bez obav 
z neznámého původu nebo špatného technického stavu. Vozy z programu ŠKODA Plus jsou nabízeny s celou řadou zákaznických výhod a především 
kvalitním servisním zázemím pro vozy ŠKODA. Aby bylo Vaše rozhodnutí ještě jednodušší, je možné při koupi těchto vozů využít mimořádně příz-
nivých podmínek financování se ŠKODA Financial Services, mimořádně u ročních vozů se slevou 20 000,- až 30 000,- Kč z kupní ceny.

Ptáte se, co znamená označení vozu ŠKODA Plus?

Jde o kategorii ŠKODA Plus, která zahrnuje ojeté vozy všech značek 
do stáří pěti let a splňujících zároveň přísná kvalitativní kritéria. 
Kromě jistoty koupě technicky prověřeného vozu Vám nabízíme řadu 
dalších výhod:
•	 Zkušební	jízda
•	 Výkup	Vašeho	vozu
•	 Předprodejní	příprava	vozu
•	 12	měsíců	záruka
•	 Atraktivní	podmínky	financování
•	 Výhodné	pojištění	vozu	s	mnoha	bonusy
•	 Doživotní	záruka	mobility	na	vozy	Škoda
•	 Certifikát	vozu
•	 Vyřízení	veškerých	formalit

A když se řekne ŠKODA Plus Roční vozy?

ŠKODA Plus Roční vozy jsou velmi mladé ojeté vozy ŠKODA 
v  erfektním stavu. Zakoupením Ročního vozu získáte jistotu, že 
bude odpovídat nejvyšším požadavkům a že se z tohoto rozhodnutí 
budete těšit ještě dlouhou dobu. Nad rámec programu ŠKODA Plus 
získáte:
•	 Vozy	mladší	18	měsíců
•	 Najeto	do	30	000	km
•	 Čtyřletá	nebo	pětiletá	tovární	záruka	ŠKODA	AUTO

A dále jsme pro Vás připravili speciální podzimní nabídku zimních 
pneumatik české značky Barum včetně disků se slevou 29 %. 
Pro Váš pohodlný výběr je připraven náš prodejní portál www.auto-
hlavacek.cz s širokou nabídkou vozů. Těšíme se na Vás a rádi Vám 
poradíme při koupi a výběru nového zánovního vozu.
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oslavujeme │ 5.000 prodaných vozů KIA

Neobyčejný okamžik: 
slavíme 5.000 prodaných 
vozů KIA!
5. dubna 2018 jsme oslavili významnou 
událost – předali jsme nový vůz KIA 
s pořadovým číslem 5.000. Od října 2005, 
kdy jsme otevírali první prodejnu v Olomouci, 
je to už pořádný kus cesty od skromných 
začátků s tehdy v našich končinách téměř 
neznámou značkou po současnost, kdy KIA 
platí za renomovanou společnost, která udává 
trendy v designu i inovativních technologiích 
a patří mezi nejvýznamnější světové výrobce 

automobilů.
Řízením náhody 
se majitel tohoto 
jubilejního vozu 
KIA cee´d SW TOP 
v těchto časech 
pohyboval na lodích křížem krážem po světě.
Profesionální fotograf Karel Pančochář 
(*1979), těšetický rodák s uměleckými sklony, 
milovník japonské kultury, který se vyučil 

uměleckým kovářem, brzy cítil neodolatelnou 
potřebu poznání angličtiny a reálného světa 
za hranicemi republiky. Začalo to měsíčním 
intenzivním kursem na Novém Zélandu 
a pokračovalo prodloužením víza o čtvrt 
roku, kdy se živil příležitostnými pracemi 
v sadech, či přístavech.
Na tyto časy Karel velmi rád vzpomíná. 
Seznámení s angličtinou mu otevřelo dveře 
k práci pro americkou společnost, která 
provozovala plavby na výletních lodích. 
Nastoupil zde jako stevard, brzy se však 
dostal do fotografického oddělení a tato 
skutečnost se ukázala být pro jeho kariéru 
klíčová. Našel ve fotografování platformu 
pro uplatnění svého talentu a brzy se stal 
privátním fotografem, kdy těžištěm jeho 
práce byly svatby, rodinné portréty, roman-
tické foto z pláží při západu slunce…
Karel na sobě dál pracoval, ve volných 
chvílích fotil přírodní krásy Aljašky, 
Havaje, Karibiku, Bahamských ostrovů, 
Středozemního moře…
Tvrdá práce a zápal pro věc přinesly ovoce, 
několik společností, které fotí svatby na 
ostrovech, vybralo Karla jako nejlepšího 
svatebního fotografa a díky tomu se zúčastnil 
týdenního veletrhu WPPI (Wedding Portrait 
Photography International) v Las Vegas, kde 
se měl možnost osobně seznámit s těmi 
nejlepšími profesionály z oboru svatební 
fotografie a načerpat novou inspiraci.
Po krásných i náročných 14 letech strá-
vených tvrdou prací na moři, jen s velmi 
krátkými přestávkami, se Karel rozhodl vrátit 
zpět, usadit se a nabízet fotografické služby. 
Karel fotí svatby, portréty, rodinné oslavy, 
akty a jiné zakázky v exteriéru i v zázemí 
ateliéru dle požadavků zákazníka a k tomu 
nabízí přidanou hodnotu neotřelých 
životních zkušeností, díky kterým dokáže 
zachytit emoce života a uložit je na poža-
dovaný formát.   
K takové práci je potřeba mít kvalitní 
spolehlivý vůz a my jsme rádi, že si vybral 
právě značku KIA.

Ukázky Karlovy práce:

MAUI (východ slunce na Havaji)

MONTE CARLO

BARBADOS (Nejlepší svatební fotografie roku 2014 společnosti zámořských výletních lodí CCL)

Další práce na WWW.IMAGEKP.COM
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podporujeme │ Charitativní činnostsoutěžíme │ Dračí lodě

Opět na dračích lodích
I na pracovišti může vzniknout přátelský 
kolektiv lidí, kteří se setkávají ve svém 
volném čase u jiných než pracovních 
aktivit. O tom svědčí letošní již 3. ročník 
závodů dračích lodí, jichž se účastnil také 
náš tým AUTO Hlaváček. 

Stejně jako při předchozích dvou ročnících 
se 21. července v Olomouci (na závodech 
s názvem Olomoucký drak) i 26. srpna v Pros-
tějově (Plumlovský drak) sešlo velké množství 

účastníků i diváků. Veslaři na dračích lodích 
mezi sebou urputně soupeřili za hurónského 
řevu doprovázeného cákáním vody od vesel. 
Na obou zmíněných závodech nás repre-
zentoval 11členný tým odvážlivců, který se 
v Olomouci umístil na 7. místě a v Prostějově 
na místě šestém. 
Co na tom, že ve výsledkové listině šlo o před-
poslední a poslední místo, hlavní je, že jsme 
si to vodní zápolení náramně užili a díky 
přátelské atmosféře celého soutěžního dne 

posílili i dobré vztahy našeho pracovního 
týmu. Za rok se budeme těšit znovu!

IV. Půlvánoční běh Olomoucí s naší účastí
Ve čtvrtek 21. června jsme se zúčastnili 4. ročníku známé olomoucké charitativní akce s názvem Půlvánoční běh Olomoucí aneb Běžíme pro ty, 
co běhat nemohou. Tento recesistický závod, který se konal pod záštitou náměstka primátora Martina Majora, má za cíl nejen pobavit diváky, ale 
především podpořit neziskové organizace či jednotlivce, kteří potřebují pomoc. 
Závod startoval v 17 hodin u Galerie Šantovka a trasa dále vedla přes Dolní náměstí do centra, kde se závodníci obtočili kolem radnice a pokra-
čovali do cíle k baru Koktejly a sny v Uhelné ulici. Nedílnou součástí celého zápolení nejsou pouze veselé kostýmy doplněné běžkami, sáněmi či 
bruslemi, ale také tradiční vánoční občerstvení jako řízek s bramborovým salátem a cukroví.
Výtěžek ze startovného, dobrovolných příspěvků a sponzorských darů byl i tentokrát rozdělen na dvě části. Celkem 176 503,- Kč putovalo občan-
skému sdružení Pinokio, které pomáhá zdravotně postiženým dětem. Dalších 30 000,- Kč pak obdržel na doporučení sociálního odboru magis-
trátu pan Zdeněk Prokeš, který se narodil s omezením kognitivních funkcí a žije sám z invalidního důchodu.
Jsme velmi rádi, že jsme mohli podpořit tuto jedinečnou akci a přispět tak na dobrou věc.

Podporujeme: Arcidiecézní charita Olomouc
V poslední době už se stává zvykem, že nedílnou součástí dobrého jména firmy jsou také její dobročinné aktivity. I pro nás v AUTO Hlaváček je 
charitativní činnost samozřejmou součástí firemní politiky, a proto se pravidelně snažíme pomáhat tam, kde je to třeba. 
Nedávno jsme se rozhodli podpořit Arcidiecézní charitu Olomouc, která poskytuje nejen zdravotní a sociální služby, ale nabízí také humanitární 
pomoc	při	mimořádných	situacích	v	ČR	i	v	zahraničí.	Charitě	jsme	zapůjčili	tři	vozy	značky	ŠKODA,	které	si	na	naší	olomoucké	pobočce	převzal	
ředitel Václav Keprt.

Mapei Merida Kaňkovský Olomouc sbírá medaile 
a vychovává talenty pro světovou cyklistiku
Olomoucký mládežnický oddíl Mapei 
Merida Kaňkovský už řadu let dominuje 
Českému poháru v mládežnických 
kategoriích, zásobuje talenty juniorské 
reprezentace, a co je nejdůležitější, 
vychovává kluky k touze závodit a mít 
cyklistiku v srdci. Takové jezdce si pak 
rády berou týmy dospělých a také 
reprezentační trenéři.

Posledním příkladem je olomoucký rodák, 
odchovanec Mapei Merida Kaňkovský, Jakub 
Otruba. Před měsícem byl čtvrtý na ME do 
23 let ve Zlíně v časovce a na konci září bude 
reprezentovat na MS v Innsbrucku. V dresu 
Mapei Merida Kaňkovský vybojoval Otruba 
několik	mistrovských	titulů	i	vítězství	v	Českém	
poháru. Otruba už jezdí za nejlepší český 
mužský tým Elkov Author Hradec Králové, za 
který by měl jet na MS navíc týmovou časovku.
V nominaci na MS trenéra Tomáše Konečného 
je i aktuální závodník MMK Olomouc Jakub 
Hník, který bude pomáhat lídrovi českého 
týmu Karlu Vackovi v boji o medaile. 
Další talent pěstuje Jiří Kaňkovský starší 
a jeho tým v kadetovi Pavlu Bittnerovi. Ten 
už	je	 jistým	vítězem	Českého	poháru.	Kadeti	
ve složení Bittner, Hrdlička, Obdržálek a Vall 

vyhráli posedmé za sebou v této kategorii 
mistrovství	 ČR	 v	 časovce.	 Bittner	 se	 dokázal	
prosadit i na závodech evropské top úrovně 
Regionem Orlicka a Závodu míru nejmladších 
v Jevíčku, kde vždy vyhrál etapu a několikrát 
byl na podiu. Je obrovsky všestranným závod-
níkem a velkým příslibem české cyklistiky.
„Některé týmy závodníky v mládežnických 
závodech šetří, učí taktizovat, nestřídat, nezá-
vodit, my takové kroky neděláme. Budeme 

závodit, díváme se dál, pro kluky má význam 
nevyhýbat se závodům, bojovat. Vidíme 
pak v mužských kategoriích, že se prosazují. 
Jako příklad uvedu Kubu Otrubu, který jako 
druhoročák v U23 už závodí s nejlepšími 
v dospělých,“ řekl ke své cyklistické filozofii 
trenér MMK Jiří Kaňkovský starší.
Jeho juniorský tým se samozřejmě neobejde 
bez podpory partnerů a sponzorů. Firma 
AUTO Hlaváček a.s. patří k významným spon-
zorům, díky nimž můžeme tuto sportovní 
aktivitu vykonávat. „Společnost nám současně 
nabízí kvalitní servis pro naše doprovodná 
vozidla,“ řekl ke spolupráci manažer a trenér 
olomoucké juniorské stáje.





AUTO Hlaváček a.s.
Týnecká 669
779 00 Olomouc
Prodej NV KIA
585 153 071-72
autohlavacek.prodej@hlavacek.cz
Servis
585 153 075
autohlavacek.servis@hlavacek.cz

provozovna PROSTĚJOV
Plumlovská 183
796 01 Prostějov
Prodej NV KIA
602 476 891
588 882 163
prostejov.prodej@hlavacek.cz

provozovna OPAVA 
Těšínská 3012/93
746 01 Opava - Předměstí 
Prodej NV KIA
553 794 734
opava.prodej@hlavacek.cz
Servis
553 662 900
opava.servis@hlavacek.cz

AUTO Hlaváček a.s.
Týnecká 669/5
779 00 Olomouc
Prodej NV Škoda
585 151 056-57
prodej@hlavacek.cz
Prodej ojetých vozů 
585 151 062
bazar-olomouc@hlavacek.cz
Servis
585 151 063
servis-olomouc@hlavacek.cz

provozovna LITOMYŠL
Nedošín 125
570 01 Litomyšl
Prodej vozidel
461 613 600, 602 313 725
petr.zak@hlavacek.cz
Servis
461 613 600 
servis-litomysl@hlavacek.cz

AUTOKOMPLEX OLOMOUC s.r.o.
Týnecká 922/9
779 00 Olomouc
Operativní leasing, Autopůjčovna
Prodej referenčních vozidel
602 730 935, 725 350 963
info@autokomplex-ol.cz

AUTO Hlaváček a.s.

AUTOKOMPLEX OLOMOUC s.r.o.
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provozovna LITOVEL
Svatoplukova 14/963
784 01 Litovel
Prodej vozidel
585 341 810
kucera@autokomplex-ol.cz
Servis
585 341 810
bosch-litovel@autokomplex-ol.cz
www.bosch-litovel.cz

provozovna ZÁBŘEH
Leštinská 32
789 01 Zábřeh
Servis
583 495 248, 602 227 536
till@autokomplex-ol.cz

Smluvní partner AUTO Hlaváček a.s.


