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Ochotnický divadelní spolek Tyl:

Studánka nám vyšla maximálně vstříc

Přírodní divadlo Letoviska Studánka 

navázalo na  dávnou divadelní tradici. 

Ochotnický divadelní spolek Tyl z  Rych-

nova nad Kněžnou zde 28. května sehrál 

komedii v  rytmu swingu Hostinec U  Ka-

menného stolu.

O  přípravách i  samotném divadelním 

představení jsme si popovídali s  režisé-

rem Josefem Korábem.

Jak vás napadlo sehrát divadelní předsta-

vení Hostinec U Kamenného stolu zrovna 

v Letovisku Studánka?

„Moji rodiče i  celá řada dalších rychnov-
ských pamětníků vzpomíná na  Vostřebalo-
vo přírodní divadlo, které bylo velice popu-
lární. Když se v přírodě hrálo divadlo, bývala 
to velká sláva. Na takové divadlo vzpomíná 
dokonce i  Karel Poláček. Proč na  to tedy 

nenavázat? To všechno jsou důvody, proč 
jsem oslovil vedení Hotelu Studánka s  tím, 
že by bylo pěkné, kdyby Rychnováci zahráli 
Rychnovákům příběh slavného Rychnováka. 
Hotelový management se této myšlenky 
hned chopil a podpořil ji.“

Čím?

„V  první řadě svými prostory. Spolek Tyl 
bohužel nemůže zkoušet v  rychnovském 
divadle, tak jsme v  konečné fázi zkoušeli 
přímo na Studánce. Měli jsme sice stísněné 
podmínky, ale dopředu nás hnala touha za-
hrát si kus od Karla Poláčka. Poprvé jsme na-
příklad použili divadelní točnu, kterou jsme 
si vyrobili. Zrychlili jsme tak přestavbu jeviš-
tě mezi jednotlivými obrazy. Mimochodem, 
na  točnu přispělo fi nancemi vedení Hotelu 
Studánka.“
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Kdy jste si řekl, že chcete nazkoušet právě 

Hostinec U Kamenného stolu?

„Tenhle kus jsem toužil dělat vždycky, ale 
trochu jinak. Inspirací nebyl fi lm, který se to-
čil roku 1948, ale slavný humoristický román. 
Také jsme některé postavy přidali a  jiné vy-
pustili. V  devadesátých letech jsem pracoval 
jako scénograf v Mostě, a tehdy jsme Hostinec 
U Kamenného stolu hráli. Mně se realizace ne-
líbila, protože byla moc rozvleklá, bez tempa 
a  Mostečáci na  ni nechodili. A  tehdy jsem si 
řekl, že si v Rychnově podle svého textu jed-
nou Poláčka udělám.“

Neoddělitelnou součástí divadla je také 

hudba…

„Ano, v  tomto případě jsme díky kamará-
dovi kapelníkovi Milanu Hávovi angažovali 
swingovou kapelu Pružná těla s  výbornými 
zpěváky Janou Jarkovskou a Václavem Maty-
ášem. Se swingovkami se přidaly i herečky.“

Hru připravovalo téměř třicet lidí, což je 

na  amatéry skutečně hodně. Organizace 

celého představení tak musela být jistě ná-

ročná, že?

„Zpočátku mi herci říkali, že je celé předsta-
vení megalomanské. Já jsem jim ale stále vy-
světloval, že se vše skládá jenom z maličkostí, 
a  když ty maličkosti budou fungovat, tak to 
zvládneme. Všichni přípravě divadla nakonec 
propadli a  teď by chtěli hrát znovu a  znovu. 
Musím ale přiznat, že zkoušení bylo velice těž-
ké. Pomohl mi kolega herec Karel Uhlíř, který 
se ujal režie hereckých scén a  já jsem si vzal 
produkci, to „megalomanství“ kolem a fi nální 
jevištní podobu představení.“

A co herecké výkony?

„Především je potřeba říci, že ve  hře není 
hlavní postava. Románová předloha je fe-
jetonní, hlavní hrdinové se tam pohybují 

ve  dvojicích – dvě svobodné dívky, dva svo-
bodní inženýři,  hostinský a hostinská, Dynde-
rovi apod. Před premiérou jsem hercům říkal, 
že už se v divadle pohybuji velice dlouho, ale 
že jsem zatím ještě neviděl tak vyrovnané vý-
kony, což u amatérského divadla není zvykem 
a ať si hlavně věří. Všem se tleskalo stejně.“

Říkal jste, že jste některé postavy připsal…

„Ano, připsal jsem tam třeba dvě dámy – 
drbny. Paní lékárníkovou a paní doktorovou, 
protože když si v  Rychnově žena vzala dok-
tora, tak byla paní doktorovou po celý zbytek 
života bez ohledu na okolnosti. Tyto postavy 
komentují dění na jevišti a setkávají se u divá-
ků s velkým ohlasem. Diváci často tleskají ze 
slušnosti, při našem Hostinci U  Kamenného 
stolu se skutečně smějí, a to je ta nejlepší od-
měna.“

Co jste ještě oproti předloze změnil?

„Příběh jsem především zasadil do  reálií 
Rychnova nad Kněžnou a celý text dosti změ-
nil. Použil jsem pouze pár původních replik. 
Například v  Ostravě v  současné době hrají 
stejnou hru v režii Arnošta Goldfl ama a jedná 
se o zcela jiné dílo. Já a soubor jsme připravili 
vlastní verzi.“

Zahrál si ve hře i nějaký zaměstnanec Ho-

telu Studánka?

„Ano, například dáma ze Slovenska od Pre-
šova, u které jsme přemýšleli, kterým jazykem 
by měla vlastně mluvit. Nakonec jsme si řekli, 
že se do Rychnova mohla vlastně provdat, tak 
jsme z  ní udělali paní lékárníkovou a  lidé to 
fantastickým způsobem registrují.“

Setkal jste se už s ohlasy lidí přímo v Rych-

nově nad Kněžnou?

„Setkal a byly příznivé, což mě i kolegy vel-
mi potěšilo.“
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Opět po roce se konal v pořadí již pátý ročník charitativního běhu nadačního fondu AQUAPURA. 
A Studánka byla ve čtvrtek 18. května v Hradci Králové opět u toho. Hotelový kolektiv běžců 
byl součástí podpory charitativního běhu pacientů s  poruchou srážlivosti krve. Ze Studánky 
její zaměstnanci přivezli také malý fi nanční příspěvek v částce 5 000,- Kč, který provozní hotelu 
Ing. Matěj Novák (na obrázku) předal organizátorům akce manželům Staňkovým.

Výbornou atmosféru závodu umocnilo také krásné počasí a příjemná trať podél řeky Labe 
v centru Hradce Králové. Na další ročník se opět těší kolektiv běžců z hotelu Studánka.

Studánka pomáhala v Hradci Králové

V červnu na Studánce

44

Proslulá improvizační show Partička 20. červ-
na 2017 v amfiteátru hotelu Studánka! Máte-
li rádi kvalitní svérázný humor, akci a čerstvý 
vzduch, neváhejte a pořiďte si lístky.

VONO TO PUDE aneb KRÁL UBU, originální 
dramatizace nesmrtelné hry Alfreda Jarryho, 
30. června 2017 ve 21 hodin na Studánce.
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Michaela Bezdíčková se svou bakalářskou prací v hale MATRIX Windows. Vedle stojí projektový 
manažer společnosti Ing. Martin Bárta.

MATRIX o své zaměstnance pečuje dobře

Společnost MATRIX má spo-

lupráci se studenty v  krvi. 

Ve větší nebo menší míře pra-

cuje se středními a  vysokými 

školami po  celé České repub-

lice. Výsledkem jsou mimo 

jiné bakalářské práce, jednu 

takovou vypracovala a  obhá-

jila studentka Vysoké školy 

ekonomické v  Praze Michaela 

Bezdíčková.
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Vaše bakalářská práce se jmenuje Péče 

o  zaměstnance ve  společnosti Matrix. Co 

jste zjistila?

„Myslím si, že MATRIX o své zaměstnance 
pečuje dobře. Všude je samozřejmě prostor 
ke  zlepšení, zvlášť na  dnešním trhu, kde se 
o  zaměstnance bojuje. Také proto jsem se 
o trh práce začala zajímat.“

Vybrala jste si toto téma sama nebo vám 

bylo na vysoké škole přiděleno?

„Téma jsem si vy-
brala sama. Hledala 
jsem fi rmu z  tohoto 
regionu a  volba pad-
la na  MATRIX, protože 
první kontakt proběhl 
s  Ing.  Martinem Bártou 
a  byl velmi vstřícný. 
Po osobním setkání mě 
nadchla dynamika jed-
nání, která se přenesla 
i  do  tvorby samotné 
bakalářské práce.“

V  úvodu práce máte 

citát velmi úspěšné-

ho britského podni-

katele Richarda Bran-

sona, který lze volně 

přeložit jako: „Sku-

tečně věřím, že pokud pečujete o své za-

městnance, tak oni pečují o váš byznys.“ 

Co pro vás tato slova znamenají?

„Dobrá péče o  zaměstnance má určitě 
vliv na jejich výkon, angažovanost a loajalitu 
k dané fi rmě. To samozřejmě přispívá k růstu 
byznysu.“

Takže to je podle vás klíčová věc ve světě 

dnešního byznysu?

„Jednoznačně.“

Nabízí Matrix svým zaměstnancům něco 

speciálního, co jiné fi rmy ne?

„V  rámci benefitů musím určitě jmeno-
vat výhodnější elektřinu, což je věc, která 
se vidí málokde. Příjemné jsou také levnější 
mobilní tarify, den volna navíc, sleva na fi-
remní zboží nebo příspěvek na životní po-
jištění.“

Jak je na tom v péči o zaměstnance ČR v po-

rovnání se západní Evropou nebo USA?

„Zmínila bych na-
příklad Spojené státy, 
které jdou v  péči o  za-
městnance příkladem. 
Poskytují se tam nejrůz-
nější benefi ty. Nedávno 
jsem četla o  testování 
tzv. nekonečné dovo-
lené. Zaměstnanec si 
v rámci tohoto benefi tu 
může vybrat dovolenou 
kdykoli, ale musí mít 
splněné své úkoly.“

V  této souvislosti mě 

hned napadne trend 

posledních let – home 

offi  ce neboli práce 

z  domova. Má tento 

systém budoucnost?

„Myslím si, že s novou nastupující genera-
cí zaměstnanců se bude práce z domu více 
a více rozšiřovat. Mladí lidé si více váží své-
ho životního stylu a  cení si svého volného 
času.“ 

Matrix dlouhodobě s  vysokými školami 

spolupracuje. Jak se s  touto společností 

spolupracovalo vám?

„Spolupráce byla vynikající, za  což děkuji 
především Martinu Bártovi.“
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Projekt nové pilnice jde do další etapy, kte-

rou je montáž technologie. Stavebně je již 

vše připraveno a dokončují se pouze drob-

né stavební práce.

S  instalací technologií souvisel i  další kon-
trolní den u  generálního dodavatele tech-
nologie (Simon Moehringer Anlagenbau 
GmbH), kterého se zúčastnil Ing. Jakub Kaloč 
a  Ing.  Petr Kouřil. K  dnešnímu dni je veškerá 

technologie z  3/4 vyrobena a  čeká na  pře-
voz do ČR. Poslední kontrolní den měl jednu 
zvláštnost a  to tu, že vozíky pásové pily byly 
vystaveny na  výstavě dřevařských technolo-
gií „Ligna Hannover“ v Německu. Využili jsme 
tedy cestu a spojili kontrolní den s návštěvou 
této výstavy, kde jsme měli možnost zhléd-
nout a vyzkoušet další technologie, o kterých 
uvažujeme realizovat i v našem provozu.

Stavíme novou pilu

Ing. Jakub Kaloč, Dr. Ing. Stefan Moehringer, Michael Sada a Ing. Petr Kouřil u našeho 
„vozíku“ s cedulkou „Prodáno MATRIXu Česká republika“ (přeloženo).
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MATRIX Windows, jako významný a  stra-

tegický odběratel hliníkových okenních 

a  dveřních profi lů ALUPROF, se zúčastnil 

každoročního setkání obchodních partne-

rů v Hotelu Zámku Valeč u Brna. Setkání se 

konalo od  1. do  3. června a  za  divizi Win-

dows se ho zúčastnili ředitel divize Tomáš 

Hrábek a obchodní ředitel Ing. Martin Kon-

valina.

Hlavním dnem setkání byl 
pátek, v  dopolední části pro-
běhla v  místním sále zámku 
konference ALUPROF. Na pre-
zentaci této fi rmy přednesl 
dodavatel produktové no-
vinky pro nadcházející roky 
2017 a  2018. Představil divizi 
vyrábějící venkovní rolety 
a prezentaci zde měli také zá-
stupci významných partnerů, 
ať už za  Centrum stavební-
ho inženýrství Ing.  Milan Helegda, Ph.D., tak 
za Českou komoru lehkých obvodových plášťů 
Ing. Lenka Kolínová.

Obchodní ředitel Marek Šišolák uvedl vý-
znamné produktové novinky. Pro Windows 
byly nejzajímavější novinkou panaromatické 
zdvižně posuvné dveře HS portály s  nízkým 
zapuštěným prahem, které jsou „bezrámové“ 
a  se svislým středovým sloupkem pohledově 
širokým pouze 35 mm. Slovo bezrámové uvá-
díme schválně v uvozovkách. HS portál samo-
zřejmě rám má, ale na pohled tak úzký, že lze 
lehce překrýt stavebním pláštěm konstrukce. 
Ve  výsledku dosáhneme moderního vzhledu 
budovy, kdy jsou na fasádách vidět pouze vel-
ké prosklené plochy, nikoliv konstrukce okna. 
Dále ALUPROF chystá v této kategorii otevře-
ný a zavřený roh zdvižně posuvného systému, 
což znamená, že pokud budete mít venkovní 

nebo vnitřní roh vašeho domu osazen sesta-
vou těchto výrobků, aktivní křídla se do sebe 
budou zavírat právě v samém rohu objektu. Je 
zaručena maximální těsnost, stejně jako u kla-
sického jednokřídlého portálu.

Další novinkou jsou harmonikové dveře 
MB 86 Fold Line, tzv. skládací dveře. Umožní 
váš obývací pokoj otevřít na celou šíři staveb-

ního otvoru a  dveřní křídla 
seskládat k jedné straně, ane-
bo nechat konstrukci zavře-
nou a  používat pouze jedno 
aktivní dveřní křídlo. Vše je 
uzamčeno a  ovládáno za  po-
moci celoobvodového kování 
ROTO a  hodnota součinitele 
prostupu tepla a  také zvuko-
vé izolační schopnosti jsou 
na úrovni okenních prvků. Vý-
hoda je opět nízký práh a bez-
bariérový přístup.

Firma ALUPROF ve snaze vyjít vstříc očeká-
váním klientů rozšířila svou nabídku o dalších 
27 nových vzorů panelů pro hliníkové vstupní 
dveře. Každý panel lze objednat v  libovolné 
barvě z  palety RAL a  nabízí také 20 struktur 
imitujících dřevo. Konstrukce panelových dve-
ří je založena na hliníkových profi lech systémů 
MB-86 a  MB-104 Passive, s  velmi vysokou te-
pelnou izolací.

Další program na odpolední část byl zábav-
ný. Pro obchodní partnery byla připravena ex-
kurze do jaderné elektrárny Dukovany a vodní 
elektrárny Dalešice. V areálu hotelu jsme mohli 
vyzkoušet různé dovednostní soutěže a samo-
zřejmě nechybělo dobré jídlo.

Setkání obchodních partnerů ALUPROF
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MATRIX Wood – kvalita je náš cílMATRIX Wood – kvalita je náš cíl

Našim cílem je zajistit vysoký komfort 

precizních a kvalitních výrobků. Spoko-

jená klientela je pro nás vždy primárním 

a rozhodujícím tématem a motivací pro 

naši práci.

Bezchybné třídění, vysoký standard 

vyráběných profi lů a práce profesionál-

ního týmu jsou zárukou toho, že náro-

kům a  potřebám naší klientely je vždy 

vyhověno. Nabízíme špičkové produkty 

a  nasloucháme potřebám zákazníka, 

abychom poté mohli navrhnout řešení 

a realizovat jeho představy.

Vaše spokojenost je naším úspěchem!
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Na Studánce se sešli 

specialisté na polymerní kompozity

Spolek pro technickou podporu a  propa-
gaci polymerních kompozitů ve  spolupráci 
s  divizí Matrix Automotive uspořádal me-
zinárodní konferenci Polymerní kompozity 
2017.

Matrix Automotive se snaží být inováto-
rem v  oblasti dopravního průmyslu v  Če-
chách a na Slovensku a s tím jde ruku v ruce 
pořádání oborových konferencí. Jedna pres-
tižní se konala v konferenčním sále Letoviska 
Studánka u Rychnova nad Kněžnou za účasti 
několika špiček oboru.

„Několika daty doložím důvod naší spo-
kojenosti. Celkově se zúčastnilo přes 110 
specialistů  z pěti zemí světa. Zastoupení zde 

mělo pět univerzit – ČVUT Praha, VUT Brno, 
TU Liberec, Univerzita Pardubice a TU z Košic. 
Dále také výrobci či dodavatelé do všeobec-
ného a autoprůmyslu i  letectví, jako je Saer-
fl ow, Synpo, c-m-p nebo OMB, Savea, Form, 
Promens, Iveco či Škoda Auto. Za  prezen-
tačním pultem se vystřídalo přes 20 kapacit 
zvučných jmen z oboru polymerních kompo-
zitů, např. Dr. Timothy Morley (Dow Automo-
tive Systems) nebo Dipl. Ing. Christof Mayer 
(evropský lepicí inženýr). Velmi dobrou repu-
taci této akce s významným přesahem za hra-
nice naší republiky i velmi dobrý dojem, který 
si všichni účastníci odnášeli, podpořil i doko-
nalý servis týmu Hotelu Studánka,“ je s  vý-
sledkem konference spokojený ředitel Matrix 
Automotive Jaroslav Švarc.
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Jednou z hlavních postav konference byl Gerhard Wurzer, muž z Rakouska, který stál u rozvoje 
oboru zabývajícího se polymerními kompozity.



Rozhodnutí o pořádání a zahájení příprav 
konference započalo v  březnu minulého 
roku. Jak je vidět výše, úsilí pořadatelů při-
neslo překvapivé výsledky v  podobě uni-
kátního obsazení, nejen co do  kvantity, ale 
především co do kvality účastníků, kteří byli 
ochotni ve svých přeplněných diářích věno-
vat dva dny právě tomuto odbornému sym-
póziu.

„Vítám především vážené hosty ze za-
hraničí a  čestného hosta letošního ročníku 
Gerharda Wurzera, předsedu rakouské or-
ganizace IVK (Interessengruppe verstärkter 
Kunststoff e), který je skutečným nestorem 
a  pamětníkem oboru. Na  Studánku vážil 
cestu také Zoltán Mezey, předseda bratrské 
organizace EMSZ z  Maďarska, se kterou se 
již mnoho let střídáme v pořádání konferen-
cí,“ vyjmenoval během zahájení další z  vá-
žených hostů jeden z organizátorů Ing. Jan 
Orlt.

Desítky přednášejících ve středu a ve čtvr-
tek 17. a 18. května seznámili příchozí se sta-
vem oboru zaměřeného na  polymerní kom-
pozity, což jsou moderní materiály z  oblasti 
plastů, laminátů a polymerů. Jsou to materiá-
ly, které jsou nejvíce používány v dopravním 
průmyslu, protože jsou levné a  lehké. Jejich 
vývoj se řídí tlakem trhu, který si žádá spotře-
bovávání méně energie a paliv. Vozidla musí 

být stále lehčí a pevnější a k tomu jsou poly-
mery ideální.

Protože jsou polymerní kompozity celo-
světovým fenoménem, mluvilo se za  před-
náškovým pultem hned několika jazyky 
a  o  simultánní překlad se starala dvojice 
mužů v překladatelské kabině.

Účastníci konference měli po celé dva dny 
k  dispozici bohatou nabídku služeb Hotelu 
Studánka včetně občerstvení, stejně jako si 
mohli prohlédnout přistavené vozy Škoda Su-
perb a Kodiaq z Autocentra Matrix Lipovka.
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„Tato konference je skutečně tradiční, 
protože poprvé se konala roku 1968. V na-
šich krajích začínala konference v  Karlo-
vých Varech pod názvem Sdružené plas-
ty. Časem se z  ní stala akce mezinárodní 
s  účastí předních odborníků. Před rokem 
1989 se jednalo o jednu z mála příležitostí 
setkat se s pracovníky ze západní Evropy,“ 
upřesnil historii a  význam konference Jan 
Orlt. 

A  co konkrétně přinesla konference po-
řádající společnosti Matrix, divizi Automo-
tive?

„Po  našich prezentacích z  oboru povr-
chových úprav a  průmyslových lepicích 

systémů především materiálů Acralock, 
3M a  Dow vznikly konkrétní požadavky 
na  technickou podporu Matrixu v  zúčast-
něných fi rmách, kterou jsme letos povýšili 
rozšířením našeho servisu, a  to otevřením 
Matrix Labu. Jedná se o technickou labora-
toř vybavenou nejmodernějšími trhacími 
stroji pro měření meze pevnosti lepeného 
spoje, ale také klimakomory, kde urychlu-
jeme simulace procesů stárnutí v  daných 
podmínkách. V nejbližších týdnech mohou 
tak rozšířit početnou řadu našich spokoje-
ných zákazníků, kterých je za 25 let naší ob-
chodně-technické práce v ČR a SR více než 
600,“ upřesnil Jaroslav Švarc.

16

Zaplněný sál poslouchal o novinkách a budoucím směřování svého perspektivního oboru.



MATRIX v celostátním vysílání jako partner 

FK Spartak Rychnov nad Kněžnou

V  sobotu 27. května hodinu po  poledni 

nastal den D a  hodina H nejen pro fot-

balisty Kostelce a Rychnova, ale také pro 

příznivce obou táborů. V  tu dobu bylo 

zahájeno tolik očekávané okresní derby 

vysílané v  přímém přenosu na  ČT Sport. 

Před kamery vyběhli rychnovští fotbalis-

té v  dresech, které nesly na  hrudi velký 

nápis MATRIX.

Jedním ze sponzorů zápasu s  historicky 
nejvyšší návštěvou vzájemných utkání, byla 
totiž třebešovská společnost.

Více než tisíc fanoušků vytvořilo fantastic-
kou kulisu, která také přispěla k vysoké úrov-
ni celého utkání v  projektu České televize 
Můj fotbal živě. Rychnov vrátil domácím po-
rážku z podzimního klání i s úroky. Kostelec 
dokázal odpovědět na gól Počtýnského, ale 

dvě rychlé branky Rychnova z úvodu druhé 
půle byly pomyslným jazýčkem na  vahách, 
jež rozhodly o úspěchu hostů.

„Jsme velice rádi, že nové dresy s  naším 
logem přinesly hráčům Rychnova štěstí při 
vysoké výhře 5:2 před více než 100 000 divá-
ky ČT Sport,“ prozradil ředitel divize MATRIX 
Automotive Jaroslav Švarc.

17

Rychnovští fotbalisté slaví jednu ze svých branek.
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MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 280-2
www.matrix-as.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Začněte svou dovolenou u nás. Profesionální kontrola Vašeho vozu vyžaduje nejen špičkové 
technologické zařízení, ale také kvalifikované a výrobcem proškolené pracovníky. Prohlídka před 
dovolenou zahrnuje například kontrolu brzd, světel, podvozku, všech náplní a dalších věcí nezbytných 
pro správný a bezpečný chod Vašeho vozu.

Kontrolu vozu před dovolenou Vám provedeme již za 149 Kč.

Více informací získáte a objednat se můžete na telefonním čísle 494 339 280-2 
nebo na www.matrix-as.cz.

SVĚŘTE SVŮJ VŮZ TĚM, 
KTEŘÍ MU ROZUMÍ NEJLÉPE

Kontrola vozu před dovolenou
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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:

U nás jen za 199 000,– Kč
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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 OCTAVIA COMBI TDI 2,0 TDI / 110 KW

ŠKODA FABIA COMBI TSI 1,2 TSI / 66 KW

SEAT IBIZA 1,2 MPI 51 KW

ŠKODA RAPID SPACEBACK TSI 1,2 TSI / 81 KW

11/2015

12/2015

3/2010

1/2016

649 000 Kč

309 000 Kč

129 000 Kč

310 000 Kč

21 290 km

17 390 km

44 913 km

13 390 km
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                    Nová ŠKODA 

KAROQ
                   První seznámení

Stylový nový model KAROQ nepřijde o prak-
tičnost svého předchůdce. Ve  srovnání se 
ŠKODOU YETI nabídne ještě více místa.

Porovnání s předchozím vozem YETI

Délka  4.382 mm (+ 160 mm)
Šířka  1.841 mm (+ 48 mm)
Výška  1.600 mm (- 45 mm)
Rozvor  2.638 mm (+ 60 mm)
Zavazadlový prostor: 521 litrů (+ 105 litrů)

Nový KAROQ bude k dispozici s širokou škálou 
benzinových a dieselových motorů.

   kW Nm

Benzinové motory  
1.0 TSI   85 175
1.5 TSI   110 250
Dieselové motory  
1.6 TDI   85 250
2.0 TDI   110 340
2.0 TDI   140 400
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Den otevřených dveří v Ústí nad Labem

Den otevřených dveří v Ústí nad Labem

Prvního června pořádalo Dřevocentrum CZ v Ústí nad Labem Zákaznický den. Podílela se 
na něm také společnost Stama, která v témže areálu provozuje prodej stavebnin. Pěkné po-
časí a dobré občerstvení čekalo na všechny příchozí návštěvníky.

„Našim zákazníkům jsme chtěli především ukázat rozšíření prodejního sortimentu. 
Od května máme naskladněny KVH hranoly tak, že není třeba na zakázky čekat. Na usklad-
nění a lepší obslužnost jsme pro toto zboží pořídili nové zastřešené regály,“ řekl nám oblastní 
vedoucí Štěpán Šanca.

Den otevřených dveří nabídl také možnost zhlédnout prezentace dodavatelů, kteří zá-
kazníkům Dřevocentra CZ představili možné aplikace svých produktů, které zde mohou na-
koupit.
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Divize Wood ve spolupráci s Mysliveckou společností MATRIX a.s. uspořádala 6. květ-

na 2017 tradiční rybářské závody na koupališti v Třebešově.

Rybáři začali závodit již o šesté hodině ráno. Jedenadvacet účastníků chytalo až do pravé-
ho poledne. Nachytalo se celkem 93 ryb o celkové délce 2 825 m.

Mezi nejlepšími třemi se umístili:
1. Jiří Mačo (14 ryb)   552 cm (bodů)
2. Zdeněk Klapal (17 ryb)  313 cm
3. Martin Šubrt (16 ryb)  299 cm

Závody se konaly za pěkného počasí a jak bývá zvykem, nechyběla ani dobrá atmosféra 
a skvělé občerstvení – grilované klobásy a párky z Farmy Třebešov s.r.o.

Nejúspěšnější rybáři si domů navíc odnesli pěkné ceny. Děkujeme organizátorům za pří-
pravu jarních rybářských závodů pro děti a občany z Třebešova a přilehlých vesnic a těšíme 
se na vaši účast při letošních podzimních závodech.

Vítěz závodu Jiří Mačo je na společné fotografii uprostřed společně s pořadateli závodu – zleva Petr 
Brandejs, Libor Burian ml., Jindřich Žák ml., Michal Fajt, Ing. Libor Burian, Pavel Grund, Jiří Vilímek.

Rybářské závody
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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 červnu 2017

Brandejs Petr divize WOOD, Třebešov
Hanušová Jana divize WOOD, Třebešov
Dernerová Andrea MATRIX, správa
Šklíba Josef divize AUTOMOTIVE, Třebešov
Janeček Roman divize WOOD, Třebechovice p. O.
Flaks David divize WOOD, Třebechovice p. O.
Moravec Pavel divize WOOD, Třebechovice p. O.
Cvejn Vratislav divize AUTOCENTRUM, Lipovka
Janeba Tomáš divize AUTOCENTRUM, Lipovka
Holubář Milan divize WINDOWS, Lipovka
Kopřiva Bohuslav divize WINDOWS, Lipovka
Broneková Vendula divize WINDOWS, Lipovka
Hisirová Blanka divize WOOD, Třebechovice p. O.
Hrobař Miloš divize AUTOCENTRUM, Lipovka
Kolářová Rozalie MATRIX, správa
Skokanová Kateřina MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka
Janečková Ingrid MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka
Motlová Hana MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka
Kalhous Jan MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka
Motoušková Anna MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka
Rakašová Růžena MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka
Křehká Adéla MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka
Kovařík Patrik DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Šimíček Martin DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Karlíček Martin DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Rykr Jiří DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Kleander Michal DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.


