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MATRIX Windows 

v  posledních měsí-

cích představil dvě 

zajímavé akce, kte-

rými chtěl přilákat 

nové zákazníky. 

Bližší informace 

nám sdělil obchod-

ní ředitel divize 

Ing.  Martin Konva-

lina.

Divize Windows 

uspořádala v  po-

slední době dvě 

akce – Trojsklo 

za  cenu dvojskla 

a  Doplňky k  ok-

nům za  1 Kč. Co 

bylo cílem obou 

akcí?

„Obě akce byly 
naplánované na ob-
dobí, kdy je aktivita 
soukromých sta-
vebníků nízká, a  měly za  cíl upoutat po-
zornost a  přimět stavebníky k  rozhodnutí 
objednat okna v  zimním období. I  přes 
bohatou sněhovou nadílku se stavebníci 
nemuseli obávat, že instalace oken a dveří 
bude provedena v  krutých mrazech nebo 
ve  sněhových závějích. Nabídka byla a  je 
platná pro zakázky uzavřené v průběhu tr-
vání akce a samotná instalace v termínech 
požadovaných stavebníkem.“

Můžete rozvést přednosti trojskla, které 

jste prodávali za výhodnou cenu?

„Instalované trojsklo je vhodné přede-
vším do  novostaveb v  nízkoenergetickém 

nebo pasivním standardu. V  kvalitním 
okenním rámu má výrazně lepší tepelně- 
izolační vlastnosti, dokáže tedy lépe izolo-
vat. Úniky tepla jsou přes trojsklo až o 50 % 
nižší než u dvojskla. V zimě určitě uživatelé 
ocení vyšší povrchovou teplotu vnitřního 
skla, což zajistí celkovou tepelnou pohodu 
v blízkosti oken, zvláště s velkými proskle-
nými plochami.“

Windows přilákal zájem stavebníků
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Které výrobky jste v  druhé akci dávali 

k oknům za 1 Kč?

„V této akci nabízíme stavebníkům ke kaž-
dému zakoupenému oknu výběr jednoho 
doplňku ze sortimentu vnitřních horizontál-
ních nebo vertikálních žaluzií, rolet, žaluzií 
ScreenLine nebo jednoho z  nabídky vnitř-
ních nebo vnějších parapetů. Stavebníci si 
mohou vybrat z  kompletní nabídky barev 
a kombinací.“

Splnily obě akce očekávání divize Matrix 

Windows?

„Akce Trojsklo za cenu dvojskla probíhala 
od  listopadu do  ledna. Pro naše obchodní-
ky znamenala konkurenční výhodu a  vyšší 
úspěšnost při získání zakázky. Je to také jed-
na z  nejoblíbenějších akcí, zvláště v  zimě, 
kdy zákazníci cítí sílu zimy, a akce má tak své 
opodstatnění. V současné době akce Doplň-
ky za 1 Kč ještě probíhá a potrvá až do konce 
března. Její přínos budeme vyhodnocovat až 
po jejím ukončení. V každém případě již dnes 
zákazníci aktivně na  tuto nabídku reagují 
a  láká jejich pozornost. Zvýšená poptávka 
od  soukromých stavebníků je ale nyní silně 
ovlivněna také příznivým počasím, které láká 
k  zahájení stavebních prací. Obě akce byly 
podpořeny mediální prezentací, chtěli jsme 
být vidět i slyšet. Vyvěsili jsme speciální akční 
plachty a billboardy na frekventovaná místa. 
Proběhla také reklama v rádiu a roznos letá-
ků do schránek.“

Připravujete v  nejbližší době podobné 

aktivity?

„Další akci připravujeme na  začátek léta. 
Nápad a plán již máme, ale podrobnosti vám 
dnes ještě neprozradím. Rád bych ale všech-
ny čtenáře pozval na  hradeckou stavební 
výstavu STAVBA a ZAHRADA – jaro 2017, kde 
budeme prezentovat své výrobky. Výstava se 

bude konat v termínu 24. až 26. března 2017 
v budově Aldisu v Hradci Králové.“

Ve fi rmě jste poměrně krátkou dobu, pou-

hých 7 měsíců. Jaká je vaše každodenní 

pracovní náplň a role v obchodním týmu?

„Ke každodenním činnostem patří vedení 
a podpora obchodního týmu, dvou vzorko-
vých prodejen a  komunikace se zákazníky. 
Aktivně se podílím na jednáních o zakázkách 
a významných projektech.“

Jak vás ve fi rmě přijali?

„Dobré vztahy na  pracovišti a  ve  fi rmě 
jsou pro mě osobně velmi důležité. Proto 
jsem byl příjemně překvapený přátelským 
a  „pohodovým“ kolektivem lidí celé divize 
Windows. Mám otevřený vztah se všemi ko-
legy, kde neplatí pouze direktivní řízení, ale 
kde je i možnost vyjádření vlastních názorů 
a nápadů. O to víc mě pak práce baví.“

Co vás na vaší práci baví nejvíce?

„Prakticky po celou svou profesní kariéru 
jednám s  významnými zákazníky o  technic-
kých a obchodních podmínkách dodání vý-
robků nebo servisu. Proto si užívám vyjed-
návání se zákazníky a investory o zakázkách. 
Každodenní změna v pracovní činnosti a růz-
norodost mi dokonale vyhovují. Nedokážu 
vykonávat stále stejnou činnost.“

Co děláte ve svém volném čase?

„Jsem velmi soutěživý typ, proto miluji 
sport. Aktivně hraji badminton a bojuji o  li-
gové body v  amatérské lize v  Pardubicích. 
V Rychnově n. K. pak pořádám dvakrát ročně 
badmintonový turnaj pro amatérské hráče. 
Rád ale relaxuji při manuální a řemeslné čin-
nosti, dokážu si u ní vyčistit hlavu a odpoči-
nout a  vůbec mi nevadí, že mě z  toho bolí 
záda.“
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MATRIX Windows byl na  PARDUBICKÉ STAVEBNÍ VÝSTAVĚ – jaro 2017, která se konala 
od 2. do 4. března 2017 v Pardubickém Ideonu. Jednalo se o 22. ročník tradiční přehlídky 
stavebních materiálů, technologií, služeb a novinek ve stavebnictví

Kde můžete v dohledné době vidět produkty MATRIXU Windows?
 

Třeba v Aldisu Hradec Králové, kde bude od 24. do 26. března 2017 

20. ročník tradiční přehlídky stavebních materiálů, technologií, 

služeb a novinek ve stavebnictví 

HRADECKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA STAVBA 

a ZAHRADA – jaro 2017 

Zúčastnili jsme se...

Přijeďte se podívat...
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Divize MATRIX Windows dodávala okna 
a  vstupní dveře na  novostavbu bytového 
domu ve Stromovce v Hradci Králové.

Okna jsou vyrobena ze šestikomorových 
plastových profi lů GEALAN S9000. Jedná se 
o  profi ly nejvyšší kvality od  německého vý-
robce.

Velice oblíbená antracitová barva dodala 
oknům moderní ráz. Velká konstrukční hloub-
ka, šest profi lových komor v  rámu a  křídle 
a  tři kontinuální těsnicí roviny jsou zárukou 
vynikající tepelné izolace. Tato okna uspokojí 
i nejvyšší nároky.

Windows dodal okna do Hradce Králové
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Vedoucí kvality divize MATRIX Automotive 

Ing. Viktor Hladký 
slaví pětatřicáté narozeniny. 

Tradiční opora divize pracuje v Matrixu již 
jedenáctým rokem.

K životnímu jubileu Viktorovi přejeme 

hodně zdraví, štěstí a pracovních 

úspěchů.

Tým MATRIX Automotive

Blahopřání k životnímu jubileu

9
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Dvaadvacátý únor letošního roku se stal da-
tem, které se zapíše zlatým písmem do histo-
rie automobilky Škoda. Tento den bylo před-
staveno první velké SUV závodu – Kodiaq. 
Stalo se tak také v Autocentru MATRIX Lipo-
vka. Na  obrázku je vedoucí prodeje Zdenka 
Škopová a  ředitel Miroslav Moravec chvíli 
poté, co nový model odhalili.

Víte, že...

Kodiaq má LED světlomety?

Kodiaq dostal virtuální kokpit?

Kodiaq nabízí vyhřívaný volant?

Kodiaq uveze až 7 lidí?

Kodiaq je škodovka s největším kufrem?

Kodiaq nabízí multimediální obrazovku 
o úhlopříčce až 8´´?

Kodiaq nabízí systém, který vám pomůže 
při couvání s přívěsem?

Kodiaq má dvě různě velké nádrže?

V roce 2019 by měl dorazit Kodiaq RS?

SUV od škodovky se jmenuje podle medvěda?

Autocentrum Lipovka představilo Škodu Kodiaq
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Nabídka ojetých vozů 

Škoda Rapid 1,2 TSI liftback Ambition 310 000 Kč 
 

256 198 Kč bez DPH

Do provozu: 2015 Tachometr: 12 990 km
Objem motoru: 1 197 cm3 Převodovka: manuál
Palivo: benzín Karoserie: sedan
Výkon: 81 kW Barva: hnědá metalíza

Škoda Rapid 1,2 TSI hatchback spaceback Ambition

 269 000 Kč
 

222 314 Kč bez DPH

Do provozu: 04/2015 Tachometr: 29 290 km
Objem motoru: 1 197 cm3 Převodovka: manuál
Palivo: benzín Karoserie: hatchback 
Výkon: 63 kW  Barva: bílá

Výbava: 6x airbag, ABS, airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy hlavové, autorádio s MP3, AUX, CD pře-
hrávač, centrál dálkový, deaktivace airbagu spolujezdce, dekor interiéru (dřevo, hliník atp.), dělená zadní sedadla, 

denní svícení, el. přední okna, el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, litá kola, loketní opěrka přední, malý kožený paket, manuální převodovka, Maxi Dot, metalický lak, mlhovky, 
multifunkční volant, nastavitelný volant, originál autorádio, otáčkoměr, pevná střecha, posilovač řízení, stabilizace podvozku (ESP), venkovní teploměr, vyhřívaná zrcátka, 
výškově nastavitelná sedadla, záruka

Výbava: ABS, airbag řidiče a  spolujezdce, airbagy boční, airbagy hlavové, autorádio s  MP3, CD přehrávač, centrál dálkový, deaktivace airbagu spolujezdce, dekor 
interiéru (dřevo, hliník atp.), dělená zadní sedadla, el. přední okna, el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, litá kola, loketní opěrka přední, malý kožený paket, manuální 
převodovka, Maxi Dot, mlhovky, multifunkční volant, nastavitelný volant, originál autorádio, otáčkoměr, pevná střecha, posilovač řízení, stabilizace podvozku (ESP), 
venkovní teploměr, vyhřívaná zrcátka, výškově nastavitelná sedadla, zadní stěrač s ostřikovačem, záruka

 Škoda Citigo 1,0 MPI hatchback Monte Carlo 224 000 Kč
 185 124 Kč bez DPH

Do provozu: 2015 Tachometr: 5 790 km
Objem motoru: 999 cm3 Převodovka: manuál
Palivo: benzín Karoserie: hatchback
Výkon: 55 kW Barva: šedá metalíza

 Škoda Octavia 1,6 TDI liftback liftback Elegance 399 000 Kč
 329 752 Kč bez DPH
 
Do provozu: 2015 Tachometr: 25 900 km
Objem motoru: 1 598 cm3 Převodovka: manuál, 6 stup.
Palivo: nafta Karoserie: liftback
Výkon: 77 kW  Barva: hnědá metalíza
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Výbava: ABS, airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, autorádio s MP3, AUX, CD přehrávač, centrál dálkový, el. před-
ní okna, el. zrcátka, imobilizér, indikátor parkování, klimatizace, litá kola, malý kožený paket, manuální převodovka, 

metalický lak, mlhovky, nastavitelný volant, originál autorádio, otáčkoměr, pevná střecha, posilovač řízení, stabilizace podvozku (ESP), venkovní teploměr, vyhřívaná sedadla, 
výškově nastavitelná sedadla, zadní stěrač s ostřikovačem, záruka

Výbava: ABS, airbag kolenní, airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy hlavové, aut. klimatizace, autorá-
dio s MP3, AUX, CD měnič, CD přehrávač, centrál dálkový, deaktivace airbagu spolujezdce, dekor interiéru (dřevo, 

hliník atp.), dělená zadní sedadla, denní svícení, el. okna, el. zrcátka, handsfree, imobilizér, indikátor parkování, Isofi x, litá kola, loketní opěrka přední, loketní opěrka zadní, 
malý kožený paket, manuální převodovka, Maxi Dot, metalický lak, mlhovky, multifunkční volant, nastavitelný volant, originál autorádio, otáčkoměr, pevná střecha, posilovač 
řízení, stabilizace podvozku (ESP), tažné zařízení, tempomat, venkovní teploměr, vyhřívaná sedadla, vyhřívaná zrcátka, výškově nastavitelná sedadla, záruka
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MATRIX Wood patří mezi čestné členy Ce-

chu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, proto 

se opět účastnil jeho valné hromady, kde 

při té příležitosti vystavoval vyráběné pro-

fesionální malířské štafl e.

Valná hromada se konala v Praze a MATRIX 
zde měl stánek se štafl emi. Přítomní ocenili 
především certifi kovaný způsob výroby, který 
je zárukou kvality všech výrobků.

„MATRIX je uznávanou společností, která již 
24 let patří k výrobcům profesionálních malíř-
ských štafl í, jejichž užitnou hodnotu oceňují 
především malířské a  stavební fi rmy použí-
vající je dnes a denně k výkonu své profese,“ 
uvedl obchodní referent divize Wood Richard 
Ferkl.

Na  již dvanáctý ročník prezentace byli po-
zváni nejenom členové cechu, ale i  ostatní 
malířské a  lakýrnické fi rmy z  celé České re-
publiky. V  sobotu 25. února se v  areálu SOŠ 
stavební a  zahradnické v  Praze 9 sešla široká 
laická i odborná veřejnost. 

„Na spolupráci s cechem jsem začal praco-
vat od předminulého roku a mám radost, že se 
vše povedlo dotáhnout do  zdárného konce,“ 
dodal Ferkl.

MATRIX Wood na valné hromadě 

Cechu malířů

Richard Ferkl (vlevo) se Stanislavem 
Zdražilem, který se v  červnu pokusí pokořit 
rekord v chůzi na štafl ích Matrix.
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Výhody prezentace jsou:
• vysoká účast odborných fi rem (majitelů) 

z  řad Cechu malířů (přes 100 majitelů fi -
rem).

• účast odborných malířských fi rem z  celé 
ČR, které nejsou členy cechu, ale byly po-
zvány

• účast obchodníků z řad členů cechů, kteří 
vlastní svůj obchod
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Firma DŘEVOCENTRUM CZ a.s. v  posled-

ních měsících aktivně rozvíjí spolupráci 

s dodavateli interiérových dveří. Hlavním 

cílem této spolupráce je dostat se přímo 

ke  koncovému zákazníkovi a  maximálně 

vyhovět jeho požadavkům.

Existuje velká pravděpodobnost, že po-
kud se zákazník zajímá o koupi nových dveří, 

nebude to jediná úprava, kterou má v plánu 
realizovat.

DŘEVOCENTRUM CZ nabízí interiérové dveřeDŘEVOCENTRUM CZ nabízí interiérové dveře
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Ruku v ruce s touto poměrně zásadní úpra-
vou jde i výměna podlahových krytin, které 
také umíme nabídnout, a  to tyto varianty – 
masivní dřevěné podlahy, dřevěné vrstvené 
podlahy, laminátové podlahy a nově i vinylo-
vé dílce, ať už lepené, nebo s vlastním zám-
kem –  systém „pero + drážka“.

Dveře nabízíme výhradně od  českých 
dodavatelů s mnohaletými zkušenostmi, je-
jichž výrobky splňují maximum požadavků 
dnešní doby. Jedná se například o  značky 
Masonite, Sapeli, Solodoor nebo Eurowood. 
U  těchto značek se klade maximální dů-
raz na  kvalitu, ale zároveň jsou cenově 

dostupné, a to hlavně díky možnosti konfi -
gurace jednotlivých dveří na míru. Každý zá-
kazník má možnost si v tzv. online konfi gu-
rátorech svou sestavu vytvořit sám a může 
tak přímo vidět, jak se konkrétní úpravy 
podílejí na výsledné ceně každého komple-
tu. Pak již jen záleží na požadovaných vlast-
nostech a  účelu, které dveře budou plnit, 
například do vlhkých prostor se doporučují 
dveře s  tzv. klima klima úpravou. Dále se 
jednotlivé dveře dají nakonfi gurovat tak, 
aby byly odhlučněné. Nabízíme i  v  dnešní 
době populární bezpečnostní bytové dveře 
s protipožární úpravou a certifi kací.
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Ve spolupráci s truhláři jsme také schopni 
dodat dveře včetně montáže, koncový zá-
kazník pak nemusí nic řešit a pouze si hoto-
vou zakázku převezme.

Při příležitosti rozvoje těchto obchodních 
vztahů se vedení fi rmy DŘEVOCENTRUM CZ 
a.s. rozhodlo, že v Dobrušce, jakožto poboč-
ce zaměřené primárně na vybavení interiéru, 
zřídí „showroom“ neboli vzorkovnu, kde se 
naši zákazníci budou moci nechat inspirovat 
nejnovějšími trendy v oblasti bydlení. Budou 
zde prezentovány i  výše zmíněné podlahy, 
interiérové dveře, parapety a  ve  spolupráci 
s divizí MATRIX Windows i různé typy oken. 

Dále zde necháme zákazníky prohlédnout 
si možnosti řešení vestavných skříní a  jejich 
posuvných systémů. Obohatíme tak prezen-
taci námi dodávaného zboží, kterou dosud 
reprezentovala pouze multifunkční kuchyň-
ská linka, díky které zákazník může osobně 
odzkoušet všechny možné způsoby, jak lze 
kuchyň nakonfi gurovat z  hlediska truhlář-
ského kování.
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„Zimních měsíců jsme v Trutnově využili k adaptaci prodejny. Po dohodě s pronajímatelem 
zde došlo k vybourání dělicích příček tak, aby se prostor prodejny a vzorkovny co nejvíce 
otevřel a umožnil nám tak vyvzorovat širší škálu sortimentu. Celý prostor je tak výrazně pře-
hlednější,“ řekl vedoucí střediska Martin Kerhát.

Přijďte se přesvědčit a  navštivte naši prodejnu v  Trutnově v  ulici Mírová. Od  1. března 
máme již prodlouženou pracovní dobu a otevřeno máme i v sobotu dopoledne.

Více informací na www.drevocentrum-as.cz

Změna prodejny v Trutnově
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Farma Třebešov se prezentovala 

v Rychnově n. K.

Farma Třebešov navázala spolupráci s prodejnou  MASO-UZENINY Josef Dusbaba v Rychnově 
nad Kněžnou.

Od 1. února 2017 zde lidé mohou nakoupit kromě jiného i sortiment zvěřinových výrobků jako 
jsou zvěřinové salámy, klobásy, paštiky, apod.

Snahou Farmy Třebešov je nabídnout zákazníkům k dostání výrobky v místě jejich bydliště 
nebo v blízkém okolí a rozšířit tak prodejní místa.

Na fotografi i jsou zaměstnankyně Farmy Třebešov Irena Tomasová a Miloslava Marková (zle-
va) při jedné z ochutnávek výrobků v prodejně MASO-UZENINY Josef Dusbaba v Rychnově 
nad Kněžnou.
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Kde všude lze koupit zvěřinové 

výrobky a uzeninu z Farmy Třebešov?

- Podniková prodejna v místě zpracování v Třebešově

- MASO-UZENINY Josef Dusbaba v Rychnově nad Kněžnou

- Potraviny v Černíkovicích

- Potraviny v Lípě nad Orlicí

- MŮJOBCHOD – potraviny u Gina v Kostelci nad Orlicí

- Mlsná Farmářka v Náchodě

- recepce hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou



2020



K poslednímu dubnu odchází z hotelu 

Studánka vedoucí recepce paní Olga 

Zezulková, která zde byla od jejího zno-

vuotevření a spoluvytvářela novodobou 

historii tohoto Letoviska.

Když trochu zavzpomínáte na své dlouho-

leté působení na recepci hotelu Studánka, 

co se vám vybaví?

„Tahle práce mě stoprocentně naplňovala, 
v podstatě jsem se v ní našla. Celý život jsem 
zvyklá pracovat s lidmi, to mi naprosto vyho-
vuje. Na  začátku své kariéry jsem pracovala 
v Čedoku v Rychnově, kde jsme Studánku ob-
sazovali. Jelikož pocházím z  Javornice, měla 
jsem k ní blízko i z bydliště. Uzavřela jsem tzv. 
profesní kolečko, v  Rychnově jsem začínala 
i skončila, Studánka je svým způsobem stme-
lující prvek.“ 

Co vás na práci recepční nejvíce bavilo?

„Kontakt s  lidmi a  variabilita, žádný den 
na  recepci není stejný jako ten předchozí. 
Každý pracovní den je o něčem novém, ať už 
se to týká nových tváří hostů, nových balíčků 
nebo cen. Hosté ráno odjíždějí, večer přijíždě-
jí, v tom je to stejné, ale dopředu nikdy nemů-
žete vědět, jací hosté přijedou a  jaké budou 

mít požadavky. I po těch 6,5 letech mě někte-
ré požadavky dokážou překvapit.“

Vybavujete si nějakou situaci na Studánce, 

která vám utkvěla v paměti?

„Pokaždé, když zaučuju někoho nového, 
tak některé zážitky přidávám k lepšímu, abych 
trochu nadlehčila situaci. Jezdí sem mnoho 
typů hostů, někteří z nich měli nadstandardní 
požadavky, například slečnu na pokoj, což je 
úsměvné. Měli jsme tu ubytovanou paní, kte-
ré bylo 89 let a vařila Háchovi či Masarykovi, 
ale i známé osobnosti, zpěváky, herce či prezi-
denta republiky.“      

V dubnu odcházíte do důchodu. Máte něja-

ké plány, jak budete trávit volný čas?

„Díky své povaze budu mít spíš nedostatek 
volného času. I když jsem měla volno, podvě-
domě jsem neustále byla na Studánce. V dů-
chodu se chci víc věnovat osobním zájmům 
– turistice, kamarádkám a  vzdělávání sama 
sebe. I když jsem v důchodovém věku, nera-
da bych ustrnula. Mám neprobádané oblasti, 
kterým se chci věnovat. Možná sepíšu i  své 
vlastní vzpomínky. Ráda bych strávila víc času 
s rodinou, vnučkami a kamarádkami a vyhra-
dila si víc času na čtení knih a kulturu.“ 

Budete i po odchodu do důchodu vypomá-

hat na Studánce?

„Když jsem v říjnu sdělila, že hodlám odejít 
do  důchodu, tak první otázka ředitele byla, 
jestli budu nápomocna alespoň radou. Po-
kud to bude potřeba, tak samozřejmě ráda 
vypomůžu. Rozhodně nechci pomyslnou pu-
peční šňůru se Studánkou přestřihnout a  už 
se tu neukázat. Doufám, že na mě po odcho-
du do  důchodu budou kolegyně vzpomínat 
v dobrém.“

 Vedoucí recepce možná sepíše memoáry 
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Avantgardní Česko na Studánce

Vůně tradičních českých pokrmů se linula 

poslední únorovou sobotu hotelem 

Studánka ****. V tento den se totiž v hote-

lové vinárně Pod Studánkou konal seminář 

AVANTGARDNÍ ČESKO. 

Díky spolupráci s Asociací kuchařů a cukrá-
řů ČR hostil hotel několik kuchařů, kuchařek 

a  příznivců moderní gastronomie z  širokého 
okolí. O tuto krásnou akci, kterou vedl lektor 
Pavel Bicek (nahoře vpravo), se postaral pře-
devším šéfkuchař Martin Pomikálek, díky ně-
muž jsme měli možnost spolupráci s asociací 
navázat a  zorganizovat tento gastronomický 
seminář.

Osobní poděkování ředitele Letoviska Studánka:
Vážená paní Zezulková,

dovolte mi  abych vám  z celého srdce poděkovat za těch společných téměř 7 let, které nebyly vždy 
pouze procházkou růžovým sadem, ale přesto na ně budu vždy rád vzpomínat.  Byly to roky tvrdé 
práce, roky náročné, ale také roky tvůrčí a zajímavé práce, která i díky vašemu osobnímu nasazení 
přináší stále své sladké ovoce.

 S úctou
 Petr Čermák
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Hojná účast všech příznivců gastronomie 
podtrhla kulinářský ráz akce. Jak již název na-
povídá, představena byla jídla tradiční, avšak 
ve zcela odlišném pojetí tak, aby se přiblížila 
současným trendům moderní gastronomie. 
Připravovaly se i speciality, například: Konfi to-
vané husí maso se sladkým kořením, zelným 
pyré a  chlebem ze sladkých brambor nebo 
Karotkový krém, jelení brulee s marinovanými 
brusinkami a mladou karotkou.

Metoda, kterou kuchařský hotelový tým  
pracuje již dávno, byla představena pokrmem 
Vepřové panenky sous-vide s křenovou infuzí 
s jablkem v karamelu.

Účastníci akce využili v hojném počtu také 
možnosti projít s F&B managerem Matějem 
Novákem areál Studánky a seznámit se s le-
toviskem.

Uplatnila se zde dobře i  zvěřinová farma 
Třebešov, která jako součást hotelové kuchy-
ně představila své výrobky a prezentovala se 
svými zvěřinovými specialitami.

Na  semináři nesměl chybět ani celý ku-
chařský tým hotelu. Kuchaři čerpali inspi-
raci a  nápady pro doplnění současného 
konceptu moderní gastronomie hotelu 
Studánka****.
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Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let. 

Matrix, a. s., Matrix HOTELS, s. r. o. a Dřevocentrum CZ, a. s.

Společenská kronika

naši oslavenci v březnu 2017

Holubová Vendula MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka

Hladký Viktor divize AUTOMOTIVE, Třebešov

Kőnigová Kamila MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka

Košťál Pavel DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.

Krištuf Jiří divize WINDOWS, Lipovka

Motyčka Tomáš divize WINDOWS, Lipovka

Myšáková Zuzana divize AUTOCENTRUM, Lipovka

Novák Josef divize WOOD, Třebechovice pod Orebem

Rohrová Hana  MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka

Říčař Karel divize AUTOCENTRUM, Lipovka

Sladomel Václav divize WOOD, Třebechovice pod Orebem

Stejskal Václav divize AUTOCENTRUM, Lipovka

Svícencová Kamila divize WINDOWS, Lipovka

Šejnová Jiřina divize WOOD, Třebešov

Švarc Jaroslav divize AUTOMOTIVE, Třebešov

Váňa František DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.

Žabka Josef divize WOOD, Třebechovice pod Orebem

Žatko Robert DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.


