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Mezinárodní konference 

představí materiály budoucnosti
Spolek pro technickou 

podporu a  propagaci 

polymerních kompozi-

tů ve  spolupráci s  divizí 

MATRIX Automotive po-

řádají 17. a  18. května 

tohoto roku mezinárod-

ní konferenci Polymerní 

kompozity 2017. Akci 

čtenářům Matrix Info 

představil ředitel Auto-

motivu Jaroslav Švarc.

Pro začátek bych čtenáře 

seznámil se základním 

pojmem, kolem kterého 

se bude celá konference 

točit. Co je to polymerní 

kompozit?

„Polymerní kompozity 
jsou moderní materiály, 
které mají díky svým vý-
sadním vlastnostech ši-
roké uplatnění. Kompozit 
obecně znamená složený 
materiál vzniklý umělým 
spojením jednodušších 
materiálů. Kompozitní 
materiál získává spojením 
vlastnosti, které jeho jed-
notlivé komponenty ne-
mají. Nás zajímá především 
jejich využití v  dopravním 
průmyslu. Jejich vývoj je 
velmi závislý na tlaku trhu, 
který odolává nejen kon-
kurenčnímu boji, ale i  ev-
ropským direktivám, např. 
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na vyšší bezpečnost či snižování CO2. Vozidla 
musí být stále lehčí a pevnější a k tomu jsou 
kompozity ideální.“

Automotive je spolupořadatelem konfe-

rence, která se koná v  Letovisku Studán-

ka u  Rychnova nad Kněžnou. Co je cílem 

konference?

„Páteří konference je Spolek pro tech-
nickou podporu a  propagaci polymerních 
kompozitů, který byl založen již roku 1968. 
Spolek slučuje odborníky, kteří se v  oblasti 
polymerních kompozitů pohybují. Jedná se 
jak o odbornou, tak i akademickou veřejnost. 
Podařilo se dostat pod jednu střechu špičku, 
a to nejen z Evropy, ale i celého světa. S jed-
ním z  organizátorů Ing.  Janem Orltem jsme 
se potkali před dvěma lety a vymysleli jsme 
plán pro konferenci 2017, která má za  úkol 
seznámit účastníky s  nejnovějšími poznatky 
z  oblasti technologie kompozitních materi-
álů, výzkumu a  vývoje, výpočtů a  s  trendy 
ve zpracování a aplikací. 

Matrix Automotive se zabývá povrchový-
mi úpravami a  lepicími systémy především 
pro dopravní průmysl v ČR a SR, a právě vý-
robci kompozitů jsou dodavateli do  tohoto 
segmentu trhu. Tyto materiály jsou pak spo-
jitelné především lepením. Mnoho zákazníků 
v  této oblasti jsou našimi partnery a  dodá-
váme jim lepicí systémy na  lepení kompo-
zitů. Denně vznikají nové deriváty těchto 
materiálů a na to musí reagovat také výroba 
a výzkum lepicích systémů. I k tomu má kon-
ference co říci. Naším cílem je na  Studánku 
dostat stovku předních odborníků na  poly-
merní kompozity nejen z České republiky, ale 
z celého světa.“

Na webových stránkách jsem se dočetl, že 

tato konference má bohatou tradici. Mů-

žete to rozvést?

„Spolek pro technickou podporu a propa-
gaci polymerních kompozitů byl skutečně 
založen již roku 1968. Konference se pořádají 
v  ČR každé dva roky. Nejdříve byly v  hotelu 
Thermal v  Karlových Varech, později na  Zá-
padočeské univerzitě v Plzni, naposled v jiho-
moravském Kurdějově. Nyní je na řadě hotel 
Studánka.“

Jak je konference tematicky členěna?

„Konference se člení do čtyř celků. Prvním 
jsou Plenární přednášky, následují sekce Kon-
strukce a výpočty, sekce Technologie a aplika-
ce a konečně Materiály, vlastnosti, zkoušení.“

Předpokládám, že MATRIX Automotive 

bude na konferenci také vystupovat. Je to 

tak?

„MATRIX Automotive se snaží být inová-
torem v oblasti dopravního průmyslu a skrze 
dodavatelské sítě v Čechách a na Slovensku. 
Oblast lepení je přitom velmi dynamický trh, 
proto jsme v  letošním roce otevřeli novou 
laboratoř zaměřenou na měření kvality lepe-
ných spojů. To je úzce spojeno i s polymerní-
mi kompozity. Naší laboratoř vede Ing. Viktor 
Hladký, pro kterého bude mít tato konferen-
ce velký přínos.

Druhou styčnou plochou je naše pětiletá 
spolupráce s  Univerzitou Pardubice, kon-
krétně Fakultou chemicko-technologickou, 
Ústavem Chemie a  technologie makromo-
lekulárních látek, která zde bude mít také 
svůj příspěvek. Účastníci budou moci na naší 
prezentaci zhlédnout úspěšné materiály pro 
lepení, broušení  a leštění posledních let.“
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„Realizujeme rozsáhlou 

a náročnou akci“
K  připravované konferenci 

nám řekl podrobnosti také 

Petr Jílek z  agentury WW8, 

která zajišťuje organizaci celé 

konference.

Jste hlavním organizátorem 

mezinárodní konference. Kdo 

všechno se na  její organizaci 

podílel? Ve  kterých jazycích 

se bude přednášet?

„Realizační tým této konfe-
rence má v podstatě dvě buňky. 
První, obsahovou, je devítičlenný 
organizační a programový výbor 
složený především ze zástupců 
pořádajícího Spolku pro tech-
nickou podporu a  propagaci 
polymerních kompozitů. Druhou 
buňkou je realizační tým WW8, 
který je konkrétně pro tento typ 
akce pětičlenný. Tak jako u všech 
projektů této velikosti je nej-
náročnější fází příprava. Kromě 
tvorby a  mezinárodní distribuce 
tiskových materiálů je nejdůle-
žitější částí přípravy vytvoření 

Jak teď zaznělo, na  konferenci budou 

mít svůj prostor také studenti vysokých 

škol. Jaké má takový student uplatnění 

v praxi?

„Vedle výše zmíněné Univerzity Pardu-
bice bude mít na  konferenci zastoupení 
také ČVUT Praha, TU Liberec, ale i  TU ze 
slovenských Košic. Všechno to jsou stu-
denti, na které trh čeká, takže mají velikou 
perspektivu. Navíc se MATRIX Automotive 

s  Univerzitou Pardubice a  fi rmou SYNPO 
Pardubice podílí na projektech, kde se sna-
žíme zadat studentům podklady pro hle-
dání řešení lepení těžko lepitelných mate-
riálů. Trhu se tak snažíme nabídnout ideální 
materiál.“

Evidentně se jedná o  materiál budouc-

nosti…

„Přesně tak!“
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scénáře celé konference. Následná realizace je 
již plně v  rukou mého týmu. V průběhu kon-
ference zajišťujeme překlad z a do angličtiny.

Na konferenci přijedou odborníci z celého 

světa…

„Ano, program s  pozvánkou byl odeslán 
mnoha společnostem a odborníkům jak v Čes-
ké republice, tak i  ve  světě. Rozesílali jsme 
snad do všech koutů světa: Slovensko, Rakous-
ko, Německo, Polsko, Francie, Finsko, Turecko, 
Lucembursko, Rusko, Holandsko, Norsko, či 
Kanada a mohl bych jmenovat další…“

Bude z konference vydán nějaký sborník?

„Ano, publikace sborníku odborných člán-
ků na  téma Polymerní kompozity je naplá-
nována na  první den konference. Do  této 

chvíle byl již publikován program, který jste 
mohli také zaregistrovat v  dubnovém vydání 
tohoto měsíčníku Matrix Info.“

Jaká byla spolupráce s  Letoviskem Stu-

dánka?

„S  letoviskem Studánka již spolupracuji 
dlouhodobě a  osobně si velmi vážím přístu-
pu jak vedení hotelu, tak i personálu. Jsou to 
profesionálové na  svém místě s  lidským pří-
stupem a schopností hledat řešení, což je při 
realizaci i malé akce velmi důležité. Již od roku 
2001 se WW8 zabývá organizací konferen-
cí, teambuildingů a  expedic po  celém světě. 
Osobně jsem ale především lokální patriot 
Orlických hor a  tak jsem velmi rád, že právě 
zde můžeme opět realizovat takto rozsáhlou 
a náročnou akci.“
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Přípravy konference jsou v plném proudu. Zleva ředitel MATRIX Automotive Jaroslav Švarc, 
Jan Motl a hlavní organizátor Petr Jílek ze společnosti WW8.
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Deset let v týmu divize Automotive

Logistiku v  divizi MATRIX Automo-

tive zajišťuje Jiří Držmíšek již deset 

let. Se čtenáři Matrix Info se podělil 

o  své profesní zkušenosti i  zajíma-

vosti z osobního života.

Deset let v  jednom zaměstnání je již 

dlouhá doba. Jaké byly vaše začátky 

v Matrixu?

„Než jsem nastoupil do  MATRIXu, tak 
jsem pracoval ve společnosti Johnson Con-
trols, kde jsme kompletovali sedačky pro 
automobily. Nástupem do  logistické sekce 
Automotivu se pro mě mnohé změnilo. Mu-
sel jsem se naučit řadu nových věcí.

V čem spočívá vaše práce?

„Zajišťuji logistickou podporu pro naše 
obchodní zástupce.“

Které značky máte na starosti?

„Jsme autorizovaný distributor pro pro-
dukty zejména značek Dynabrade, 3M, 
DOW automotive a Acralock a samozřejmě 

máme v našem portfoliu širokou škálu zbo-
ží i jiných značek.“

V  Matrixu jste již dlouhou dobu. Jak se 

vámi prodávané produkty během deseti 

let změnily?

„Největší rozdíl je v objemu prodávaných 
produktů. Během mého působení v  divizi 
jsme navázali řadu nových kontaktů se zá-
kazníky.“

Kam všude dodáváte?

„Našimi klienty jsou průmyslové strojíren-
ské výroby v čele s fi rmami dopravního prů-
myslu a jejich dodavatelů v České republice 
a na Slovensku. Dnes jich je přes 500.“

Doslechl jsem se, že hrajete fotbal. Ne-

můžu se nezeptat na tradiční fotbalový 

turnaj divize Matrix Cup. Účastníte se 

ho?

„Během deseti let jsem ho vynechal pou-
ze jednou. Jinak se účastním pravidelně. 
Dokonce jsme turnaj několikrát vyhráli. Ji-
nak hraji stále za Baník Vamberk B.“
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ROZHODNĚTE SE
A BUDE TO VÁŠ TRUMF
ŠKODA FABIA nebo ŠKODA YETI?

Kombinovaná spotřeba a emise C0
2
 vozů FABIA, FABIA COMBI a YETI: 4,5–5,8 l/100 km, 106–137 g/km

Modely YETI a FABIA v provedení TRUMF vás potěší skvělou výbavou, která zahrnuje 

například klimatizaci, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, rádio, přední mlhové 

světlomety, malý kožený paket a další. ŠKODA FABIA TRUMF je nabízena včetně prodloužené 

pětileté záruky v rámci paketu Mobilita Plus, s možností 50% cenového zvýhodnění na ŠKODA 

Předplacený servis, a navíc s bonusem za výkup vašeho stávajícího vozu ve výši 10 000 Kč.

Přijďte se na vlastní oči přesvědčit k autorizovaným partnerům ŠKODA nebo si objednejte 

testovací jízdu na Infolince ŠKODA, tel.: 800 600 000. ŠKODA. Simply Clever

www.skoda-trumf.cz

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou TRUMF
získáte skvěle vybavený vůz za příznivou cenu.

MATRIX a.s.
Lipovka 142

516 01  Rychnov nad Kněžnou

Tel.: 494 339 292

www.matrix-as.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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Cena

Do provozu

Tachometr

Cena

Do provozu

Tachometr

Cena

Do provozu

Tachometr

Cena

Do provozu

Tachometr

JEDNODUŠE VÝHODNÁ NABÍDKA

Ojeté vozy bez obav www.skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

AUTOCENTRUM LIPOVKA  MATRIX A.S.
Lipovka 142, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
E-mail: autocentrum@matrix-as.cz

ŠKODA RAPID SPACEBACK 1,2 TSI / 63 KW

ŠKODA OCTAVIA COMBI TDI 4X4 2,0 / 110 KW

ŠKODA RAPID 1,2 TSI / 63 KW

ŠKODA OCTAVIA 1,4 TSI / 110 KW

4/2015

3/2016

6/2015

1/2016

259 000 Kč

690 000 Kč

279 000 Kč

429 000 Kč

29 290 km

45 990 km

9 590 km

15 590 km



Divize MATRIX Windows rozšířila expozici 

dveří na vzorkové prodejně Salon vchodo-

vých dveří v Hradci Králové.

Do našeho Salonu vchodových dveří jsme 
instalovali dva nové vzorky posuvných dveří 
pro propojení obytných místností s  venkov-
ním prostorem.

První vzorek je vyrobený z plastových pro-
fi lů v  moderní antracitové barvě a  osazený 
zdvižně-posuvným kováním – HS portál.

U  této varianty naši zákazníci ocení pře-
devším bezbariérové provedení prahu s pře-
chodem do  exteriéru, jednoduchý chod 
a možnost odsouvání křídel až do hmotnosti 
400 kg.

Druhý vzorek je vyrobený z  plastového 
profi lu v kombinaci zlatý dub-bílá.

Tyto dveře jsou osazeny sklopně-posuv-
ným kováním značky SIEGENIA. Tento systém 
se vyznačuje především velice jednoduchým 
chodem a snadným ovládáním.

Oba vzorky jsou plně funkční a  lze si tak 
na nich vyzkoušet chod a ovládání dveří.

Ve spojení s další rozsáhlou expozicí vcho-
dových dveří z  různých materiálů doplně-
ných o  moderní výplně kvalitních výrobců 
a osazené kováním se zabezpečovacími prv-
ky a elektronickými systémy otvírání tak zís-
káte představu o vašem novém domově.

Přijďte si vše sami vyzkoušet!

Nová expozice v Salonu vchodových dveří
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Německý výrobce plastových profi lů představil na  konci roku 2016 nový profi lový 

systém GEALAN-KUBUS.

Systém Gealan-Kubus klade důraz na design a výrazné zvětšení plochy zasklení. Křídlo je 
maximálně ukryté do ostění a vy se můžete těšit z čistých linií oken a více světla v interiéru. 
Jedinečnost tohoto produktu podtrhují exkluzivní detaily, které jsou přihlášené k patento-
vání.

Potěšte se praktickou elegancí

Celková pohledová výška systému je pouhých 100 mm. Vnitřní konstrukcí profi lu tak vzni-
ká elegantní, téměř kvadratická základní plocha rámu, která představuje dokonalou symetrii 
a plynulé kontury. Rám není jen krásný na pohled, ale oceníte i mimořádně jednoduchou 
údržbu. Díky plynulým přechodům je také možné upustit od klasického těsnění a integrovat 
nové středové těsnění.

Oceníte i další detaily

Profi l křídla je vybaven technologií vlepování skla STV. Stabilita skla se tak přenese 
do rámu křídla a společně s jeho výztuží se postará o vysokou tuhost. Díky tomu jej můžeme 
použít i pro nadstandardně vysoká okna a balkonové dveře a splnit tak vaše požadavky pro 
instalaci v moderních novostavbách s velkými prosklenými plochami.

MATRIX Windows představuje nový 

okenní profi lový systém Gealan-Kubus
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V kombinaci s velkou plochou prosklení se mů-
žete spolehnout na  tu nejlepší možnou tepelnou 
izolaci. Nový profi lový systém GEALAN-KUBUS je 
vhodný pro energeticky pasivní domy. Oproti stan-
dardním profi lům je GEALAN-KUBUS vždy vybaven 
technologií IKD – intenzivní izolace jádra profi lu. 
GEALAN-KUBUS je určen pro zasklení izolačním 
trojsklem nebo i kombinací s bezpečnostními skly.

Se systémem Gealan-Kubus budete vy i váš ma-
jetek v  bezpečí. Díky integrovaným konstrukčním 
prvkům, vešroubovanému kování do výztuže a ab-
senci zasklívacích lišt vám systém zajistí vysokou 
ochranu proti vloupání. Vysoká odolnost okna je 
navíc podpořena optimální geometrií falců a velmi 
malým úhlem pro umístění páčidla mezi rám a kří-
dlo.

Inovativní povrch

Díky vysoce kvalitnímu acrylcolorovému povrchu bude rám krásný po dlouhé roky. Jeho 
kvalita se s časem nemění a má dvakrát větší tvrdost než povrch bílých plastových oken. Za-
jistí vám vysokou odolnost vůči poškrábání a zvýšenou rezistenci proti povětrnostním pod-
mínkám. Vybírat si můžete z více než 70 barevných odstínů včetně moderní a velice oblíbené 
antracitové barvy.

Jak vás ještě přesvědčit o vysokém 

standardu GEALAN-KUBUS®?

Výrobce profi lů, německá fi rma GEALAN, 
klade vysoké nároky na  výrobce oken, aby 
hotová okna splňovala ty nejvyšší standardy. 
Proto rozhodla, že profi ly GEALAN-KUBUS ne-
bude dodávat na  trh všem, ale pouze certifi -
kovaným výrobcům oken. Hlavním kritériem 
pro udělení certifi kátu je i  dlouhodobá spo-
lupráce  a  zkušenosti s  profi ly GEALAN. Naše 
divize WINDOWS proto v nejbližší době projde 
auditem výrobce pro získání certifi kátu pro vý-
robu GEALAN-KUBUS, aby tento profi l mohla 
zařadit do svého výrobního sortimentu vedle 
nabídky profi lů G8000IQ a G9000.
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Divize Windows se v  březnu podílela 

na  celkové rekonstrukci obecního byto-

vého domu v Českém Meziříčí.

Dům prochází kompletní rekonstrukcí 
včetně opravy střechy, výměny oken a dveří 
a  celkovým zateplením obvodového pláště 
budovy.

Cílem rekonstrukce je celkové snížení 
energetické náročnosti budovy a úspory pe-
něz na vytápění.

Naše divize dodala okna vyrobená z  ně-
meckého profi lu GEALAN 8000 IQ osazená 

izolačním trojsklem. Výsledná hodnota sou-
činitele prostupu tepla Uw je 0,95 W/m2K.

Na této zakázce bylo zapotřebí přesného 
zaměření stavebních otvorů a  koordinace 
s  projektantem tak, aby okna byla z  venku 
zateplena polystyrenem a přitom byla vyro-
bena v co největším rozměru a nezmenšova-
lo se prosvětlení interiérů.

Věříme, že obecní úřad ocení investici 
hned v  příští topné sezoně a  rekonstrukce 
po dokončení přispěje i ke zlepšení vzhledu 
samotné obce.

Windows pracoval v Českém Meziříčí
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Modřínové dřevo je tradičně velmi oblíbe-

ným materiálem v interiéru i exteriéru. 

Přírodní materiály na  nás působí velice 
pozitivně – snad kvůli tomu, že jsme často 
od přírody odtrženi a přítomnost dřeva nám 
tento defi cit vynahrazuje. Jedním ze způso-

bů, jak dostat dřevo do našeho domova, jsou 
palubky. Hodí se prakticky všude, snadno se 
montují a jednoduše udržují.

Divize WOOD přišla pro jarní sezonu s no-
vinkou - modřínovými oboustranně pohle-
dovými obkladovými palubkami v  rozměru 
19 x 145 x 3000 - 4000 mm. Naše nově vyrá-
běná palubka najde velké využití především 
na  venkovním opláštění různých dřevosta-
veb, přístřešků a altánů.

Pro venkovní fasádní palubky se mod-
řín hodí zvláště proto, že má vysoký obsah 
pryskyřice taninu, díky které snadněji odolá 
i  v  podmínkách, kde jiná dřeva podlehnou 
hnilobě nebo invazi hmyzu.

Novinka v nabídce MATRIX Wood

Petr Brandejs a Richard Ferkl představují nový produkt divize MATRIX Wood.
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Stavíme pilu
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Dne 13. dubna 2017 proběhl kontrolní 

den u  generálního dodavatele techno-

logie na  novou pilnici – ve  společnosti 

Simon Moehringer Anlagenbau GmbH 

v Německu.

Předmětem setkání bylo zjištění stavu roz-
pracovanosti technologie, dodržení harmo-
nogramu výroby a kontrola kvality strojního 
zpracování. Poprvé jsme tak mohli vidět naše 
stroje a některé technologické celky.

S kvalitou zpracování jsme byli spokojeni, 
a o to více se těšíme, až budou stroje dove-
zeny k  nám, usazeny na  místo a  uvedeny 
do provozu. 

Kontrolo proběhla ve velmi dobré atmo-
sféře a v pořádku. Odjížděli jsme s  dobrým 
pocitem, že zakázku získala fi rma, která napl-
ňuje naše představy a předpoklady, a že stro-
je mají vysokou technickou vyspělost. Navíc 
díky své více než 125leté historii fi rmy bude 
zajištěn i následný servis strojů.

První montážní práce budou zahájeny 
9. května 2017, a nová hala se začne zaplňo-
vat technologickými celky. Předpokládá se, 
že vše bude přivezeno na více než 50 kamio-
nech, což je úctyhodné číslo.

Ing. Jakub Kaloč, fi nanční ředitel

Kontrolní den výroby technologie 

V Německu připravují pro třebešovskou pilu také podávací dopravník nebo novou rámovou pilu (dole).
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K poslednímu dni měsíce března ukončil pracovní poměr a nastoupil na zaslouženou penzi 
prodejce skladu Hodonín Ing. Miroslav Trnka. Za odvedenou práci mu osobně poděkoval ře-
ditel Dřevocentra CZ a.s. Vlastimil Chaloupka a vedoucí oblasti Morava Ing. Martin Šimíček 
(na obrázku vlevo), který mu zároveň předal balíček produktů Farmy Třebešov. 

Panu Trnkovi přejeme do dalších let pevné zdraví.
Kolektiv pracovníků Dřevocentra CZ

Poděkování Miroslavu Trnkovi

Dřevocentrum CZ pokračuje ve své práci pro Pražský hrad. V poslední době byly do sídla pre-
zidenta republiky dodány další přístřešky.
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Dřevocentrum CZ Ústí nad Labem připravuje 1. června ZÁKAZNICKÝ DEN!

Všichni jste srdečně zváni!



Na Studánce vznikla nová tradice

První ročník Jarního půl-

maratonu konaného 

v  krásném prostředí Le-

toviska Studánka se vy-

dařil. Už dnes je jasné, že 

se bude u  Rychnova nad 

Kněžnou běhat i  příští 

rok. Více prozradil v  roz-

hovoru ředitel hotelu Petr 

Čermák (na obrázku).

V  dubnu se na  Studánce 

konal 1. ročník Jarního 

půlmaratonu. Založili jste 

novou tradici?

„Ano, založili jsme novou 
tradici, ale zároveň jsme 
chtěli oslovit jiný segment 
klientely. Záměrem bylo 
představit Studánku jako 
místo vhodné nejenom 
k  odpočinku, ale také k  ak-
tivnímu relaxu. Reagujeme 
samozřejmě také na  situa-
ci na  trhu, protože různé 
druhy běhů jsou velmi ob-
líbené. Běh musí zaujmout 
celou rodinu, právě pro-
to jsme připravili i  dětské 
závody. S  organizátorem 
běhů, fi rmou Sportvisio, 

zkoušíme vytvořit nový model. Snažíme se nalákat rodiny na  téměř dvoudenní pro-
gram. Nechceme, aby se pouze běhalo kolem Studánky, ale aby si návštěvníci užili i ho-
telový servis včetně ubytování.“

Zástupci společnosti Sportvisio si zřejmě prostředí Studánky chválili, že?

„Určitě. Celý projekt vznikl také díky tomu, že se s fi rmou Sportvisio známe z naší 
spolupráce na půlmaratonu v Hradci Králové. Majiteli Sportvisia Romanu Šinkovskému 
se prostředí Studánky velice líbí a dokonce zde chtěl udělat i další druhy závodů, ze 
kterých ale zatím sešlo. Okolí Studánky ale každopádně k běhu přímo vybízí.“
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Co všechno pro závodníky Letovisko Studánka připravilo?

„Pro závodníky bylo připraveno zázemí v prostorách hotelu včetně toalet a šaten, 
což je oproti jiným akcím podobného druhu velký luxus. Pod střechou se konala i pre-
zence, což je také velkou výhodou. Na  Jarním půlmaratonu se prezentovalo i  Auto-
centrum MATRIX z  Lipovky, návštěvníci si tak mohli  prohlédnout jejich krásná auta 
včetně nového Kodiaqa. Byl připraven také skákací hrad a mnoho dalších sportovně 
- relaxačních aktivit.“

Pokud mám správné informace, tak jste se půlmaratonu také zúčastnil. S jakým 

úspěchem?

„Doběhl jsem, takže jsem určitě spokojen. Musím ovšem čestně přiznat, že jsem bě-
žel čtvrtmaraton – tedy 10,5 kilometru dlouhou trať. Trasa byla díky těžkému profi lu 
náročná, ale skutečně nádherná.“

Jak dlouho se běhání věnujete?

„V mládí jsem dělal atletiku, takže lze říci, že běhám celý život. Kondičně jsem začal 
běhat přibližně před sedmi lety.“

Běhání si na Studánce užila celá rodina včetně těch nejmenších.
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Festival kubánských tanců na Studánce

Jaro na Studánce

Protančili celý víkend. Tak lze 

charakterizovat Festival ku-

bánských tanců, který se konal 

čtvrtý dubnový víkend v Leto-

visku Studánka.

Do  podhůří Orlických hor si 
našli cestu tanečníci z  různých 
koutů Evropy. Italové, Maďaři 
nebo Slováci tančili pod vede-
ním zkušených lektorů z  Kuby 
a  Španělska. Osmdesát zájemců 
se učilo tančit salsu, rumbu nebo 
mambo.

Tanec je náročný sport, a pro-
to všem přišla vhod kompletní 
gastro nabídka hotelu.

Videa z taneční zábavy na Stu-
dánce si můžete prohlédnout 
na facebooku hotelu.

Teplé počasí se pomalu, ale jistě snaží 
proniknout mezi nás, a  proto jako kaž-
doročně nabízíme příjemné posezení 
nejen v  hotelové restauraci s  výhledem 
na  les Včelný, ale také na hotelové tera-
se uprostřed letoviska Studánka. U  této 
příležitosti si dovolujeme nabídnout širo-
kou škálu osvěžujících limonád ovocných 
chutí a  to nejen v  nealkoholické varian-
tě, ale také ve speciálním drinku v kom-
binaci s  vinným střikem. Letošní jarní 

gastronomická nabídka je doplněna 
kombinací zvěřinových specialit místní 
zvěřinové farmy Třebešov s  jarními by-
linami a  zeleninou. Tyto opravdu gast-
ronomické zážitky nenechaly chladné 
ani hotelové cukrářky, které pro Vás při-
pravily, již osvěžující, variantu mangové 
pannacotty s  ovocným sorbetem a  rů-
žovým pepřem. Nejen to, ale i další zají-
mavé varianty jarních specialit najdete 
v  sezónní nabídce hotelové restaurace. 
Letní prázdninová relaxace v  letovisku 
bude pokračovat posezením také na let-
ní terase hotelové kavárny, která se pro 
Vás připravuje v období parných letních 
dnů s  dětským hřištěm, doplněna letní-
mi animacemi pro ty nejmenší. Těšíme 
se na  Vaši návštěvu a  přejeme příjemný 
zážitek.  Ing. Matěj Novák
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Rychnov nad Kněžnou

Hotel STUDÁNKA****, Letovisko Studánka 505, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika
Recepce tel.: +420 494 389 200, E-mail: recepce@hotelstudanka.cz, www.hotelstudanka.cz

v pátek 19. května 2017
od 20 hodin

Kongresový sál

SPOLEČENSKÉ TANCE
Waltz, valčík, quick step, tango, polka, cha-cha, jive, rumba, samba, country a další.

Hudba Mirek NOVOTNÝ

Vstupné na celý večer 170 Kč/pár.

TANČÍRNA
na Studánce
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NEČEKEJTE NA LOVECKOU SEZONU!

U NÁS ZAKOUPÍTE 

KVALITNÍ ZVĚŘINU 

CELOROČNĚ

Farma Třebešov s.r.o. vykupuje, zpracovává a nabízí kvalitní zvěřinu původem 
z volně žijící zvěře hlavně pro Královéhradecký kraj.
Nabízí také zvěřinové výrobky jako jsou zvěřinové klobásy, salámy, farmářské 
párky, vuřt se zvěřinou, paštiky a divočáka ve vlastní šťávě.

Novinkou pro měsíc květen je Třebešovská pikantní klobása se zvěřinou a farmář-
ské špekáčky.

Na e-shopu www.farmatrebesov.cz se můžete podívat na aktuální nabídku našich 
produktů. Pro bližší informace volejte na tel.: 775 713 332
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Farma Třebešov sice neplní stránky novin, 

ale i ona má v našem regionu své místo.

Naše sezona nedávno začala a lze říci, že je 
v plném proudu. Právě na naší práci je vidět, 
jak neúprosný je čas, že i  malé zaváhání má 
mnohdy fatální důsledky. Když farmář ne-
zaseje v  příhodný den, ten další vhodný už 
nemusí přijít. Nám se, jak se zdá, ten správný 
start podařil.

Na  podzim jsme zaseli 380,39 ha pšenice 
ozimé a 20 ha řepky olejné. Na jaře jsme ose-
li zbytek ploch a přidali jsme 40,8 ha hrachu, 
101,29 ha kukuřice, 99,32 ha ječmene jarního 
a 5,07 ha pšenice jarní.

Přibyly hektary, přibyla práce i  starosti. 
Díky množství moderní zemědělské techni-
ky, zkušených pracovníků a schopného man-
agerského týmu se vše ale zvládá bez větších 
problémů. Vše se sice nepovede, protože 

člověk není všemocný. Podle lety osvědče-
ného přísloví nesmíme chválit dne před ve-
čerem. Musíme s pokorou vyslat k vyšší moci 
modlitbu, aby naše počáteční snažení nezů-
stalo bez odezvy a  aby nám počasí zůstalo 
nakloněno a my mohli svojí trochou v podo-
bě dobré úrody přispět do mlýna. Vždyť jsme 
na  začátku, máme před sebou velké úkoly 
a závazky a dobrých výsledků je třeba.

Podoba naší fi rmy teprve získává obry-
sy, záleží na mnoha okolnostech, jak se dále 
bude vyvíjet. Doufejme ale, že brána do  bu-
doucnosti je otevřena a my budeme moci po-
kračovat v  odkazu minulých generací a  udr-
žet zdraví přírody tak, aby sloužilo i  našim 
potomkům. Pavel Grund

Sezona je v plném proudu
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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 květnu 2017

Samešová Eva MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka

Hejná Markéta MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka

Grund Martin divize WINDOWS, Lipovka

Pulpán Oldřich divize WOOD, Třebechovice pod Orebem

Krátká Ivana divize WOOD, Třebechovice pod Orebem

Suchý Aleš divize AUTOMOTIVE, Třebešov

Kučera Michal divize AUTOCENTRUM, Lipovka

Hybš Karel divize AUTOCENTRUM, Lipovka

Snížek Ondřej divize SPRÁVA, Třebešov

Chaloupka Vlastimil DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.

Válek Petr DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.

Kulhavý Ondřej DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.

Šanca Štěpán DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.

Čapková Jitka  A-PRESS, Rychnov nad Kněžnou


