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O co jde?
Po několika letech v profesionálních týmech při rallye Dakar jsme se v roce 2012 a 2013
účastnili dnes již kultovní závodu, Budapest-Bamako. Ten jsme v roce 2013 vyhráli absolutně a tak chceme zas udělat krok vpřed. I když se chystá teprve 4. ročník Intercontinental
Rally, progres jeho kvality a zkušeností organizátorů, přetavených ve skvělou práci s jezdci
a posádkami, budeme se snažit konkurovat profesionálním závodním vozům, které se dříve objevovali třeba i na Dakaru… A možná i proto je trať závodu tradičně vedena do této
destinace a končí u Růžového jezera nedaleko hlavního města Senegalu.

Trasa?
Závod začíná 18. 1. 2014 technickými a administrativními přejímkami na místě startu v Almérii. Samotný start závodu je plánován na 20. ledna, s tím,
že závod bude pokračovat trajektem do Maroka.
Následně po tradičních cestách a pistách dolů
na Západní Saharu, do Mauretánie a finálně do cílového Senegalu. Zde bude cíl a slavnostní ceremoniál 2. února u Lac Rose nedaleko Dakaru.
Jak vidíte, kilometrů a dní to bude opravdu hodně
a to ještě nepočítáme před závodem musíme absolvovat přesun techniky a týmu do Španělska…
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ZÁKLADNÍ DATA?
Navštívené země: 6 států – 2 kontinenty Z ČR letecky či po ose do Španělska
a poté během závodu: Maroko, Mauretánie a Senégal. Odtud po skončení závodu bude náš tým pokračovat v turistickém tempu do Guinea Bissau.
Počet kilometrů:

cca 7000km

ŠPANĚLSKO
Zde to všechno začíná. Po víkendových přejímkách se v pondělí 20. 1. 2014 rozběhne závodní kolotoč
na plné obrátky. Krátký prolog a hurá na trajekt směrem marocký Nador.
MAROKO
Není třeba vymýšlet něco nového, než jsou skvělé horské silničky a cesty. Kamenité pisty přes Atlas
a Saharu povedou v mnoha případech po starých dakarských tratích. Maroko bude náročné svými
dlouhými dny a svou náročností terénu, kdo jej přežije má z poloviny vyhráno a síto které nastaví Maroko bude asi hodně hrubé. Na konci Maroka končí krátká verze závodu, my se samozřejmě budeme
snažit uspět v té plné verzi, která pokračuje dál na jih… Věříme, že i my osmý den závodu překročíme
hranice s Mauritánií.
MAURITÁNIE
Závodní trať povede náročným terénem do vnitrozemí k Ataru a dále pouští na Akjoujt a hlavní město
Nouakchott. Teprve zde začíná ta pravá černá Afrika. A drsné mauretánské etapy prověří připravenost
a zkušenosti všech posádek. Dlouhé stovky kilometrů bez civilizace v písku dají jistě zabrat i profesionálům…
SENÉGAL
Savana, džungle a autentické africké vesnice. To vše a mnoho dalšího z bohaté přírody bude čekat
na ty, kteří dorazí až sem. Finální dojezd po plážích Atlantiku nedaleko Lac Rose nad Dakarem má svou
nezaměnitelnou atmosféru, kterou si však budou moci vychutnat jen ti nejzarputilejší a neodolnější
účastníci závodu. Kdo z nich bude mít největší radost – radost z vítězství se dozvíme druhého února…
Kdo a proč?
Český Subaru OffROAD Team, který se premiérově na tento závod chystá, je zajímavý nejen svým
složením, ale také technikou, kterou používá. Je složen ze zkušených závodníků a nejen proto si dělá
ambice na slušné umístění. Především se však sešla parta lidí, kteří k sobě mají blízko, a spojuje je právě
základní myšlenka návratu ke kořenům těchto vytrvalostních mezikontinentálních rallye. Tedy touha
po dobrodružství a poznávání nových krajin, kultur a lidí a také touha pomoci potřebným v těchto končinách světa…
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V závodní kategorii pojedou tradičně:
Subaru Leone 2500 – africa special
Jirka Strejc – Míla Janáček

Oba mají s tímto typem závodů velké zkušenosti, které spojili pro ročník 2012 a 2013 a dokázali jako jediní v závodní kategorii s „osobákem“ konkurovat velkých off-roadovým speciálům. A nejen konkurovat, ale dokázali je v jednotlivých etapách porážet a nakonec vybojovat v silné konkurenci skvělé 7.místo v roce 2012 absolutně a poté neuvěřitelné absolutní
vítězství o rok později. Cítí však oba, že mají chuť srovnat své zkušenosti se stopkami, které
neúprosně poměří jejich kvality s dalšími piloty v závodě, který je zase o něco více profesionálním podnikem. Dříve Míla, jakožto zkušený jezdec a navigátor z mnoha ročníků rallye
Dakar, už okusil jaké to je dojet pod cílovou rampu u Růžového jezera. Byl to poslední africký
Dakar 2007 a doufá, že podobné pocity v roce 2014 opět okusí. Jirka pilotoval vyzkoušené Subaru při svém prvním africkém startu v roce 2010. Pro ročník 2014 se bude na voze
upravovat jen pár detailů, neboť se tento speciál plně osvědčil. Budeme se tedy soustředit
pouze na doladění komponentů jako jsou navigační přístroje atd. Samozřejmě agregáty
a jednotlivé části vozu projdou repasem a hloubkovou kontrolou.
3x Toyota Land Cruiser J9 – desert special
1. Zdeněk Kubeša – Radim Baculík
2.	David Žitník – Standa Knopp
3.	Aleš Drnec – Jarda Svatoň

Servisní toyoty budou připraveny vždy na blízku pomoci závodnímu Subaru k dobrému výsledku. Vyzkoušené a Afrikou prověřené posádky a vozy jsou vždy a opět budou důležitou
součástí našeho týmu, tak abychom mohli dosáhnout na vytoužený výsledek.

Tým tedy čítá čtyři vozy ve dvou kategoriích a my věříme, že také všechny dorazí do vysněného cíle. Všechny vozy ponesou loga partnerů týmu a dále loga
individuálních partnerů jednotlivých posádek. Společná budou i trička a mikiny
účastníků. Hlavním mediálním partnerem týmu je OffROAD 4x4magazín, který
bude zajišťovat potřebnou medializaci celého závodu, jak před, tak i v průběhu
akce. Určitě budete moci sledovat pohyb (SPOT) a počínání našich posádek
na sociálních sítích (Facebook, Twitter apod.). Samotný závod má své další
mediální kanály.
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Přestože humanitární a charitativní podtext této akce nestojí na tak pevných základech,
jako závod Budapest – Bamako, náš tým chce v podobném duchu jako v minulých ročnících odvést do Afriky co možná nejvíce potřebných věcí.
Pro děti a potřebné zajišťujeme především:

•
•
•
•

léky (nejlépe Panadol, oční kapky Visine apod.)
svítilny, baterie
ošacení (trička, kšiltovky, ponožky)
propisovací tužky, pastelky, sešity

Dárky mohou být i vaše neupotřebené reklamní předměty (firemní trička, propisovačky, apod.)
Přispívat můžete materiálně, tak i finančně.

Jednotlivci mohou případné dary zasílat na naši adresu, popř. na transparentní
bankovní účet č.ú.: 5051109922/5500
Pro firmy nabízíme možnost využití reklamní plochy na našich závodních speciálech, asistenčních a propagačních vozech, které jsou daňově uznatelná jakožto pronájem reklamních ploch a propagace značky…
V současné chvíli jsou našimi partenry:
-

Hella
InterCars
Subaru
Pneu Kubeša
AutWec Plzeň
AutoVero Sedlčany
Adventure Menu
Auto-moto Riegger
OffROAD 4x4magazín
Subaru Dobřany

Propagace celého projektu je zajištěna v mnoha médiích, včetně TV, rádia, tištěných periodik či internetu (webová prezentace, sociální sítě).
Kontaktujte nás:
OR MEDIA s.r.o.
Míla Janáček
Olomoucká 2332, 193 00 Praha 9
3.km D11 směr HK, Motorest Hummer
tel: +420 777 099 009
janacek@offmag.net
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Nabídka spolupráce
Se všemi partnery jsme ochotni jednat o individuální propagaci jejich výrobků a služeb
v rámci promo aktivit okolo celého závodu Intercontinental rally 2014. V závislosti na druhu partnerství a specifikaci výrobku či služeb se nebráníme i částečnému plnění formou
barteru. U všech partnerů je možnost se dále účastnit humanitárního podtextu akce a to
formou finančního příspěvku na vybudování škol či vrtání studní v určených vesnicích nebo
formou dárků pro místní obyvatele (léky, tužky, školní pomůcky, oblečení, tužkové baterie
apod…). Vše je na detailní dohodě a dalších jednáních…
1x Generální partner

nabízíme:
• Jméno partnera v oficiálním názvu týmu zaručuje účast na veškeré medializaci
Např. „Partner tým“ vyráží do Afriky. Dnešní informace poskytl „Partner tým“… apod…
• Prioritní loga na závodních, asistenčních a propagačních autech týmu
• Bannery v bivaku, 3x o velikosti cca 2x1m
• možnost inzertního prostoru v časopisech OffROAD a QUAD (dle dohody)
• Logo na oficiálních týmových tričkách či mikinách (dle grafického návrhu)
• Prioritní logo na všech tiskovinách
• Distribuce propagačních materiálů při akci či dalších propag.akcích týmu
• Pozvání pro 10 partnerů při TK spojené s oficiálním odjezdem na závod
• Logo na oficiálních internetových stránkách www.offmag.net s aktivním odklikem na
stránky partnera, představení činnosti partnera na oficiálním webu
• Možnost umístění aktivního reklamního banneru partnera (750x150) na oficiální internetové stránky www.offmag.net a další partnerské stránky.
požadujeme:
finanční odměnu v hodnotě 500tis. Kč
Samozřejmostí bude doladění kampaně a propagace akce ve spolupráci s partnerem
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a dle jeho požadavků či nápadů.
2x Hlavní partner

nabízíme:
• Umístění samolepky v rozměru cca 10x25cm na závodní stroje (dle graf.návrhu)
• Banner v bivaku, 1x o velikosti cca 2x1m
• možnost inzertního prostoru v časopisech OffROAD a QUAD (dle dohody)
• Logo na oficiálních týmových tričkách či mikinách (dle grafického návrhu)
• Výrazné logo na všech tiskovinách
• Distribuce propagačních materiálů při akci
• Pozvání pro 5 partnerů při TK spojené s oficiálním odjezdem na závod
• Logo na oficiálních internetových stránkách www.offmag.net s aktivním odklikem na
stránky partnera, představení činnosti partnera na oficiálním webu
• Možnost umístění aktivního reklamního banneru partnera (300x300) na oficiální internetové stránky www.offmag.net a další partnerské stránky.
požadujeme:
finanční odměnu v hodnotě 200tis. Kč
Partner classic

nabízíme:
• Umístění samolepky v rozměru cca 10x25cm na závodní stroje (dle graf.návrhu)
• Banner v bivaku, 1x o velikosti cca 2x1m
• možnost inzertního prostoru v časopisech OffROAD a QUAD (dle dohody)
• Logo na oficiálních týmových tričkách či mikinách (dle grafického návrhu)
• Výrazné logo na všech tiskovinách
• Distribuce propagačních materiálů při akci
• Pozvání pro 5 partnerů při TK spojené s oficiálním odjezdem na závod
• Logo na oficiálních internetových stránkách www.offmag.net s aktivním odklikem na
stránky partnera, představení činnosti partnera na oficiálním webu
• Možnost umístění aktivního reklamního banneru partnera (255x70) na oficiální internetové stránky www.offmag.net a další partnerské stránky.
požadujeme:
finanční odměnu v hodnotě 50tis. Kč
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Low budget rallye
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i díky naší
propagaci
těchto „nízkonákladových“ závodů se u českých off-rouďáků
dostávají stále více do hledáčku.
Zatímco Bamaka jsme se účastnili
letos z českých luhů a hájů téměř
sami, když náš tým Subaru OffROAD team vypravil dva vozy
v závodní kategorii, na ročník
2013 se jich chystá rekordních
patnáct! Z toho jich bude devět
v závodní kategorii a dalších šest
ve třídě turistické.
Troufáme si říct, že po domácích Maďarech budeme druhým
nejpočetnějším národem, a to
ještě nepočítáme bratry Slováky.
Díky zkušenostem z předchozích
ročníků se pokusí Jirka Strejc
s Mílou Janáčkem se svým speciálem Subaru zaútočit na příčky nejvyšší. V Dobřanech se
pilně připravuje speciál Leone
a celý tým nenechává nic náhodě. Podporu bude mít v druhém
závodním voze, který bude pilotovat Martin Mikulenčák. S ním
bude ve voze mechanik Jarda
Svatoň a důležitou součástí týmu

€

FORESTE
R

2.0 XS CV

Druhá společná účast posádky Strejc – Janáček přinesla své
ovoce a zasloužené vítězství v nízkorozpočtovém dálkovém africkém maratónu. Rallye Budapest – Bamako 2013 se stala jejich
kořistí se speciálem Subaru Leone 2,5 Africa.

Počtvrté
a nejlépe

T
T

rochu ve stínu velkých a drahých závodů jako je
Rallye Dakar nebo Africa Eco Race se jedou na začátku roku další dálkové maratóny, které jsou však dostupné i „široké veřejnosti“. Samozřejmě, že náklady
na takový závod stejně nejsou nízké, ale v porovnání
s Dakarem se jedná o několikanásobně nižší výdaje
jednotlivých týmů. Co však zůstává, je náročnost těchto rallye. Stejně jako u velkých podniků je třeba zdolat
za 14 dní závodu víc jak deset tisíc kilometrů. Poprat se
s nástrahami tratě, s technickými problémy se soupeři a v neposlední řadě i se sebou sama. Důležitou roli
totiž při takových soutěžích hraje v takto náročných
podmínkách i fyzická a psychická připravenost posádek. Bez předchozích zkušeností se nedá vyhrát ani
na Dakaru, ani při Rallye Budapest – Bamako.

T

„překopal“, hlavně co se podvozku týče. Mimo profesionálního odpružení od FRT vůz získal také závodní
pneu Fedima nebo neméně důležité xenonové osvětlení od Helly. První společná účast přinesla v roce 2012
nejen zmiňované sedmé místo v absolutním pořadí,
ale celý tým cítil, že má navíc. Proto se rozhodli pro
další účast v roce 2013 a chtěli si tak s Afrikou „vyrovnat nevyřízené účty“.

pár světel Hella, neboť se jelo hodně etap až do tmy
a nebo se ve tmě ještě startují. Pak je každý reflektor
dobrý. Podobně jako i světlo na zpátečku, aby posádka viděla, kam ve tmě couvá. Jinak se stále jedná o 25
let staré Subaru Leone, na kterém najdeme
mnoho sériových dílů. Co se vyměnilo, je motor a převodové ústrojí.
Původní osmnáctistovka neměla dostatečný výkon
a krouťák pro

Technika

pravidelní účastníci, kteří již tento vůz znali z předchozích let, jej brali na letošním startu s respektem, zatímco nováčci se mu spíše posmívali. Po polovině závodu,
když se Subaru dostalo do vedení, však změnili názor.

jízdu v terénu, a tak se sáhlo po 2,5 litrovém boxeru
z Legacy i s převodovkou, která skýtá skvěle pracující samosvorný mezinápravový diferenciál. I zadní
diferenciál je samosvorný, což má dohromady skvělý
vliv na jízdní vlastnosti v písku a těžkém terénu. Samozřejmostí je i redukční převodovka, která
dává vozu zcela jiný rozměr a dovoluje opravdu srovnávat
se s klasickými offroady. Však také

Technická podpora
a asistence
Více se však pro letošek pracovalo na podpoře týmu
a asistenčních vozech. Tak, aby mohlo Subaru jet
opravdu naplno. Tým připravil dva téměř identické
vozy Toyota Land Cruiser 95, které vezly vše potřebné.
Zkušené posádky zas byly zárukou, že se vozy dostanou včas tam, kam mají. Navíc byla jedna Toyota s posádkou Martin Mikulenčák – David Žitník – Standa
Knop přihlášena do závodní kategorie, aby mohla krýt
Subaru záda na trati, zatímco druhá posádka ve slože-

Úpravy na voze byly spíše kosmetické a vycházely ze
zkušeností z předchozích let. Bylo třeba doladit uložení
zadní nápravy a poprat se s řízením, které bylo v roce
2012 jedinou vážnější závadou. Jinak se vůz spíše
zkontroloval, zrepasovaly se tlumiče, prohlédla převodovka a dolaďovaly se detaily. Po zkušenostech z předchozího roku se také doplnila světelná rampa o další

Posádka
Jak Jirka Strejc, tak i Míla Janáček se této rallye účastnili již potřetí. Jirka Strejc jel poprvé se svým Subaru
již v roce 2010, nicméně tenkrát byla soutěž zkrácena
na území Maroka a Jirka sbíral své první africké zkušenosti. Auto se osvědčilo a není divu, neboť jej v dobřanských dílnách stavěli zkušení mechanici. Stejní jako
předtím přivedli na svět speciál, co dlouhá léta vévodil
domácímu šampionátu offroadových maratónů. Jirka Strejc kombinoval tyto terénní závody s klasickou
rallye a několik sezón za volantem ostré Imprezy je
na jeho jízdním stylu znát. Loni poprvé usedl do afrického speciálu s Mílou Janáčkem a hned společně
dosáhli na solidní sedmé místo. Navigátor Míla Janáček, již ostřílený z profesionálních závodů cross country, má za sebou účast na Rallye Dakar, jak v Africe,
tak v Jižní Americe a nespočet cross country závodů
a dalších dálkových rallye, jako je Silk Way nebo seriál
světového poháru Baja. Závodu Budapest - Bamako
se v roce 2009 zúčastnil s vozem Hummer H2 a poté,
co se vrátil z Dakaru 2011 se zraněním páteře, které
rychle vyléčil, se dohodl na dalších závodech právě
s dobřanským „subaru guru“ Jirkou Strejcem. Pro
rok 2012 se tedy vůz již za účasti Míly Janáčka náležitě

ní Antonín Šimek – Jarda Svatoň – Gabriela Kulcsárová měla za úkol být vždy včas připravena v bivaku
a dovést na určené místo podstatnou část nákladu
náhradních dílů a třeba i humanitární pomoci, kterou
vždy účastníci vezou s sebou. Toyoty byly téměř sériové, vybavené pouze zesíleným podvozkem, nicméně
obě prošly důkladnou repasí, aby spíše týmu nepřidělávaly v Africe starosti. Nicméně podporu mělo naše
Subaru i v dalších českých posádkách, které se tohoto závodu účastnily. A že jich letos bylo požehnaně.
Po Maďarech jsme byli druhým nejpočetnějším národem na startu s účastí patnácti vozů. Díky tomu se
Jirka s Mílou mohli plně soustředit na závod.

bude Gábi Kulcsárová, která má
na starosti komunikaci s organizátory, neboť její rodilá maďarština může být v některých situací
téměř rozhodující. Navíc zastává
funkci zdravotníka.
Tým má pak další oporu
ve třech vozech, které budou
přihlášeny v turistické kategorii,
a které povezou spoustu náhradních dílů či humanitární pomoci.
Roli asistenčních vozů tedy budou plnit posádky Radek Tögel
– Jirka Paluska – Jirka Chmelíček
a Petr Hnilička s vozem Toyota
Hiace 4x4, dále David Žitník
a Standa Knop s vozem Toyota
LandCruiser 90, Jarek Bednář –
Dan Hauser s Nissanem Patrol
a flotilu vozů Subaru OffROAD
teamu uzavírá posádka Mirek
Štorkán – Lukáš Jenčík s vozem
Mitsubishi Pajero Di-D. Některé
vozy se přitom po tradici tohoto
závodu již zpátky do ČR nevrátí
a prodají se v cíli závodu.
Druhým velkým týmem, který
vysílá svých sedm vozů v závodní kategorii je tým pod vedením
Jirky Chramosila. Různorodá
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VÁNÍ,
VOZEC H, CESTO
O TERÉN NÍCH

skladba vozů, kde vévodí dvě
Toyoty Hilux, doplňuje VW Touareg, Porsche Cayenne, Jeep
Wrangler Rubicon, Nissan Navara či Toyota LC100. Svou druhou účast s vozem Toyota LC100
plánuje také Radek Šolc, který
však pojede v turistické kategorii.
V tuto chvíli je opět přihlášeno
více jak sto posádek ze všech
koutů světa. Od severských evropských států až po závodníky
z exotických destinací jako je třeba Austrálie. Nicméně věříme, že
naši se v této bláznivé rallye opět
neztratí. Díky účasti našeho vydavatele v roli navigátora špičkového speciálu Subaru budeme mít
ty nejžhavější novinky zprostředkovány přímo a už dnes se můžete těšit na zajímavé reportáže.
Konkurenční podnik Intercontinental Rally, který je pořádán
pod taktovkou česko-francouzských organizátorů si více zakládá na precizní přípravě a nese se
opravdu v duchu tradic prvních
rallye Dakar. Jeho třetí ročník je
již v přípravách a bude startovat
v Almérii ve Španělsku jen o pár

SPORT U
OFF-ROAD A 4X4
6 / 2012

Autor: Míla Janáček Foto: archiv týmu a Four Finger Photo

NOVÝ RAN
GE

€
99 CZK / 4,50

Bamako 2013

Napodruhé vítězně!

AVIL V
NEW YOR
KU

2/2013

RAID

BOND PŘE
DST

99 CzK
/ 4,5 0
€

JAMES

SPOLu S KONCeM ROKu Se BLÍŽÍ START MNOHA DáLKOVýCH RALLye. TRADIČNě Se PřIPRAVuJÍ TýMy NA PROFeSIONáLNÍ úROVNI NA DAKAR ČI MéNě NáROČNý AFRICA eCO
RACe. AMATéRSKé POSáDKy Se SOuSTřeDÍ SPÍŠe NA ZáVOD BuDAPeŠť – BAMAKO ČI
INTeRCONTINeNTAL RALLy.

CENA 99Kč / 4,50

€

extra

> KONCert PrO 4 KOLa

40 LET

SYMMETRICAL
AWD
56-57

SYMMETRICAL
AWD
58-59

agiLE!

xv
60

Eroico!

foRESTER
61

grandioso!

ouTbACk

Text:
Text:
Míla
Míla
Janáček
Janáček
extra_subaru.indd 2

15.11.2012 20:13:32

Foto:
Foto:
archiv
archiv

/ /9292/ /OFFROAD
OFFROAD4x4
4x4MAGAZÍN
MAGAZÍN

raid_bamako.indd 1

www.offroad4x4magazin.com
www.offroad4x4magazin.com

> RAID

17.11.2012 19:43:27

raid_bamako.indd 2

17.11.2012 19:43:29

ZA PLE TA L
M SV ĚTA
VIC EM IST RE

Závod
A to posádka plnila od samotného začátku. Respektive
od prvních afrických etap, neboť první supermaratón
inzerce

TOYOTA

Historie

PŘEDSTAV

UJEME

Mercedes

G63 AM

www.offroad4x4magazin.com

raid_bamaco.indd 2

Hamme

29.3.2013 21:17:19

obalka,

G 6x6

TEST

Mazda

/ 64
/ 64/ OFFROAD
/ OFFROAD4x4
4x4MAGAZÍN
MAGAZÍN

RAID

King of

6 / OFFROAD 4x4 MAGAZÍN

EXTRA

RAV4

rs

> MULTITEST

i součas

CX-5 2.2

Autoservis
Autoservis
Karosárna
Karosárna
Autolakovna
Autolakovna

nost

D

raid_bamaco.indd 3

29.3.2013 21:17:26

inzerat
inzerat
auto
auto
auto.indd
auto.indd
raid_bamaco.indd
4 1 1

, TOYOTA HILUX,
FORD RANGER

28.3.2013
28.3.201321:17:36
16:06:57
16:06:57
29.3.2013

> TEST

> PREVIEW
R 2013
RALLY DAKA

editorial

.indd 1

6_12.indd 1

titulka_editorial_0

29.3.201

3 15:21:25

časopis pro příznivce značky vol. 021 – jaro/léto 2013

BRZ konečně v ČR!
Létající lyžníci
a Subaru XV

Nový
Forester

VW AMAROK

Nezvěstice
Nezvěstice346,
346,332
33204
04
Tel.:
Tel.:377
377891
891668,
668,602
602477
477461
461
www.offroad4x4magazin.com
www.offroad4x4magazin.com
E-mail:
E-mail:
info@autolakovna.cz
info@autolakovna.cz

FE 2.2
HYUNDAI SANTA

CRDI VGT
19.11.2012 10:17:27

Děkujeme našim dosavadním
partnerům za spolupráci

FERENCZ RACING TECHNILOGY

SHOCK ABSORBERS

w w w. a u t ove r o . c z

SUPER LUBRICANTS

www.pro-long.cz

1.
2013

Kontaktujte nás:
OR MEDIA s.r.o.
Míla Janáček
Olomoucká 2332, 193 00 Praha 9
3.km D11 směr HK, Motorest Hummer
tel: +420 777 099 009
janacek@offmag.net

Oficiální vizuál Bamako 2014

