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Ve svém náročném programu si ministr 

zemědělství Marian Jurečka našel čas 

na  návštěvu Matrixu Wood a  Farmy 

Třebešov.

Ministr za  KDU-ČSL Marian Jurečka při-
jel ve  středu 20. dubna do  Třebešova. Jako 
muž zodpovědný za resort zemědělství přijel 
na správné místo, podíval se totiž na dřevař-
skou výrobu Matrixu Wood a zpracování zvě-
řiny ve Farmě Třebešov.

Před hlavní budovou ministra a  jeho do-
provod přivítal generální ředitel Matrixu 
Libor Burian spolu s  fi nančním ředitelem 
Jakubem Kaločem, ředitelem divize Wood 

Martinem Machů, ekonomickou ředitelkou 
Janou Trybulovou a vedoucím Farmy Třebe-
šov Pavlem Grundem.

Nejprve se ministr Jurečka seznámil s roz-
sáhlými aktivitami Matrixu.

„Máme dvě výrobní a dvě obchodní divi-
ze. Mezi výrobní patří dřevařská divize Matrix 
Wood a  výroba oken Matrix Windows, kde 
vznikají dřevěná, plastová a  hliníková okna, 
dveře a  další výrobky. Obchodní divize se 
jmenují Matrix Automotive a  Autocentrum. 
Automotive zastupuje tři velké americké 
koncerny 3M, Dynabrade a Dow Automotive 
a nabízí kompletní řešení pro lepení a brou-
šení. Zastoupení má také na  slovenském 
trhu. V  Autocentru prodáváme především 
automobily značky Škoda. Pro zákazníky je 
připraveno i  servisní zázemí, lakovna nebo 
bazar,“ rozhovořil se Libor Burian o širokých 
aktivitách Matrixu.

První místopředseda lidovců se také do-
zvěděl, že Matrix má více než dvě stě zaměst-
nanců a  dvě dceřiné fi rmy – Dřevocentrum 
a Farmu Třebešov. A pak už se mohlo vyrazit 
na prohlídku závodu.

Rodák z  Přerova obdivoval nové výrobní 
prostory divize Wood a  podíval se i  do  pů-
vodní pilnice. Diskuze přítomných se v jedné 
chvíli zastavila u problému stavby průmyslo-
vých hal.

„Rádi bychom budovali haly, které jsou 
pěkné na  pohled. Pohledové části chceme 
dělat dřevěné, ale v  České republice nará-
žíme na  problém s  předpisy hasičů, které 
nám to zakazují. V  Rakousku nebo Švýcar-
sku to ale přitom jde,“ upozornil Libor Burian 
na nemožnost vybudovat výrobní haly podle 
představ.

Ministr Jurečka na návštěvě 

třebešovského Matrixu
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Ministru zemědělství ukázal ředitel Woo-
du Martin Machů moderní stroj, na kterém se 
vyrábí díly pro okna, a pak už se vydal suchou 
nohou přes vydlážděný manipulační sklad 
do výrobního závodu Farmy Třebešov.

Zbytek svého času v  Třebešově věnoval 
Marian Jurečka prohlídce Farmy Třebešov, 
kde mu její vedoucí Pavel Grund předsta-
vil bourací linku. Ministr, který sám farmaří 
na rodinném statku v Rokytnici u Přerova, se 
živě zajímal o širokou paletu zvěřiny z Orlic-
kých hor, kterou v  Třebešově nabízí. Zájem 
byl logický, protože právě tato zvěřina se do-
stane i  na  stůl ministerstva zemědělství. Ju-
rečka viděl i nově budovaný sklad obilí, který 
bude brzy sloužit pro 136 ha, na kterých tře-
bešovská farma hospodaří.

Návštěvu zakončilo malé pohoštění v pro-
dejně Farmy Třebešov, které přineslo i  hu-
morné situace. Libor Burian totiž věnoval 
ministrovi tři mince upomínající na pětadva-
cáté výročí založení Matrixu, které si společ-
nost letos připomíná.

„Mám tři děti, tak vám dávám tři mince,“ 
zaznělo z úst generálního ředitele třebešov-
ské fi rmy.

„Já mám ale dětí pět,“ odvětil ministr, a tak 
dostal pět mincí.

Před odjezdem si ministr ještě podal ruku 
se starostou Třebešova Jaroslavem Hovorkou 
a pak zamířil za dalším programem v podhůří 
Orlických hor. 



4

Obrazem: Ministr 

na prohlídce Matrixu

Libor Burian si s ministrem Jurečkou nejenom připil, ale ukázal mu i výrobu okenních dílců.
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Z historie Matrixu aneb Vzpomínejte s námi - č.12

Otevření nově vybudované pily v Třebešově. 

Zahájení řezání v Třebešově
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Octavia z Autocentra dovezla výherce soutěže 

na stadion AC Sparta Praha

Když má člověk vyrazit na  výlet, vždyc-

ky je lepší jet pořádným autem. Takové 

štěstí měli výherci soutěže Orlického 

týdeníku Tvůj den s..., které odvezla 

na stadion AC Sparta Praha Škoda Octa-

via combi Style z Autocentra Lipovka.

Štěstí v soutěži o návštěvu ligového sta-
dionu se usmálo na  dva malé fotbalisty – 
osmiletého Dominika Dostála z  Dobrého 
a desetiletého Tomáše Vlacha z Rokytníku.

Dnem „D“ se pro mladé fanoušky Sparty 
stalo úterý 26. dubna. Jak bylo dohodnuto, 
výherce na  prohlídku do  Prahy dopravilo 
auto z Autocentra Matrix.

Octavia nabrala směr Praha a  její prv-
ní cesta vedla na  Strahov do  tréninkového 
centra mládeže Sparty. Na Strahově už čekal 
šéftrenér přípravek pražské Sparty Jaroslav 
Vavříček, který chlapce a  jejich rodičovský 
doprovod provedl celým centrem, kde se 

„rodí“ budoucí sparťanské hvězdičky.
A  to nejlepší mělo teprve následovat. 

Chlapci si totiž chtěli zatrénovat se stejně 
starými fotbalisty Sparty.

„Samozřejmě, není problém,“ odpověděl 
trenér Lauka a  hned zaúkoloval své nové 
svěřence.

Pak už následovalo loučení a octavia vyra-
zila na Letnou do GENERALI ARÉNY.

Na Letné se chlapci podívali do tiskového 
střediska, další jejich kroky směřovaly na tri-
bunu, do jejích útrob a přímo k hrací ploše.

Pak už kluci netrpělivě vyhlíželi hráče, kte-
ré viděli předtím pouze na fotkách v časopi-
sech, novinách nebo v televizi.

„Dočkal, Lafata, Vácha, Costa, Kováč, Bi-
čík…“ odříkávali Tomáš s Dominikem jména 
sparťanů vycházejících z  kabiny na  trénink. 
Po něm následovalo společné focení s hráči, 
což ještě zintenzivnilo prožitek celého dne.



7

ZŠ Častolovice si prohlédla Autocentrum

Kam zamířit po základní škole? To je otázka, kterou řeší žáci osmých a devátých tříd základ-
ních škol. Nejinak je tomu v Častolovicích, místní ZŠ proto vyrazila do Autocentra Lipov-
ka, aby se žáci podívali, kde by v budoucnu mohli pracovat. Ředitel Autocentra Miroslav 
Moravec skupinu provedl po rozsáhlém areálu společnosti, přičemž největší úspěch měla 
místnost s veterány značky Škoda.



Březen 2016 byl pro Automotive tím nejú-

spěšnějším měsícem v  celé historii divize. 

Rekordní prodeje dosáhly až 130% nárůstu 

v  porovnání s  předchozím rokem. Za  tento 

úspěch děkujeme celému obchodnímu týmu 

v Česku i na Slovensku, pracovníkům v logis-

tice a  administrativě, managementu a  pře-

devším všem našim zákazníkům a  obchod-

ním partnerům, kteří se na tomto úspěchu podíleli.

Ředitel divize Automotive Jaroslav Švarc k tomu dodal:
„Historii divize Automotive jsme začali psát 1. listopadu 1993. Od této chvíle víme, že trvale 

udržitelný růst je naším každodenním heslem. Úspěch měříme kvalitou produktů, výkonem naší 
práce a především týmovostí.“

Celému týmu Automotive přejeme více takových úspěchů, ať je každý měsíc tím nejúspěš-
nějším.

Nejúspěšnější měsíc v historii Automotive

Kvalita představuje komplexní vlastnosti 

výrobků, služeb, informací, lidí a systému, 

projevující se určitou mírou schopnosti pl-

nit požadavky, které jsou na  ně kladeny. 

Umožňuje nám rozlišovat od sebe dva růz-

né produkty podobného charakteru, přiřa-

zuje jim rozdílnou hodnotu.

Cílem každé společnosti je uspokojovat 
požadavky zákazníků, které se neustále mění 
a  jsou stále náročnější. Firmy přitom chtějí 
zůstat konkurenceschopnými dosahováním 
vysoké efektivity organizace a  angažovaností 

pracovníků. Klíčem k úspěchu je správné stanovení politiky a cílů kvality, jejich rozpracování 
do postupů, metod a nástrojů, které jsou v podniku používány a realizovány.

Divize Matrix Automotive se snaží tyto cíle 
co nejvíce naplňovat, a proto zřídila stálé pra-
coviště kvality, jejímž vedoucím se stal Ing. Vik-
tor Hladký. Oddělení kvality má za úkol zajišťo-
vat procesy nezbytné k zajištění výrobku nebo 
služby tak, aby byly vysoce kvalitní a v souladu 
s požadavky zákazníků.

Jen kvalitní práce nám zajistí schopnost 

konkurovat a  zachovat si dobrou ekono-

mickou výkonnost.

Nové oddělení kvality
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Zbyněk Pohl – sedmnáct let v Automotive

Posledním pracovním dnem obchodní-

ho zástupce Zbyňka Pohla byl 29. duben. 

Matador týmu „brusičů“, který v  Matrix 

Automotive působil od  1. ledna 1999, se 

postupem času stal cenným pilířem celého 

obchodního týmu.

Neloučíme se s  ním však zcela, neboť 
naše spolupráce bude i  nadále pokračovat 
formou dodavatelsko-obchodních vztahů. 
Zbyněk Pohl bude zastřešovat aktivity dán-
ské fi rmy DST Chemicals, jejímž výhradním 
distributorem pro ČR bude Matrix Automo-
tive.

My Zbyňkovi přejeme mnoho úspěchů 
v  osobním i  pracovním životě a  děkujeme 
za dlouholetou praxi a dobře odvedenou prá-
ci.

Zbyňku, ať se ti daří!

 Tým MATRIX Automotive.

„Děkuji Matrixu za sedmnáct 

užitečných let, které jsem 

zde měl možnost strávit.“
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Na výrobě hliníkových oken a dveří pracuje 

Pavel Štěpnička už tři roky. Do společnosti 

Matrix Windows v Lipovce každý den dojíž-

dí až z Třebechovic pod Orebem.

Ve Windowsu už pracujete nějaký čas. Vzpo-

menete si ještě na první pracovní den?

„Bylo to pro mě hodně náročné. Čekala 
na mě celá řada nových věcí. Do Matrixu Win-
dows jsem nastoupil hned po škole. Vystudo-
val jsem Střední průmyslovou školu stavební 
v Hradci Králové, takže mám nyní možnost pra-
covat v oboru.“

Kde přesně ve Windowsu pracujete?

„Začínal jsem na  plastových oknech, ale 
po půl roce jsem přešel na výrobu hliníkových 
oken a  dveří. Dnes mám na  starosti správné 

provedení výroby, ale hlídám i kvalitu. Na hli-
níku jsem ve  výrobě služebně nejstarší, takže 
ze mě od začátku tohoto roku udělali mistra.“

Podílíte se také na  montování hliníkových 

konstrukcí přímo v terénu?

„Ano, montoval jsem hliníková okna napří-
klad v Sezemicích-Počáplech, v Hradci Králové-
-Stromovce nebo v luxusním rodinném domě 
v  České Skalici (viz obrázek). Když je potřeba, 
tak jedu i na montáž.“

Můžete nám ještě prozradit něco ze soukro-

mého života? Jaké máte záliby?

„Mám rád počítačové hry, fi lmy a  komiksy. 
Jsem fanoušek fi lmů s praktickými efekty. Líbí 
se mi hlavně sci-fi . Za  všechny fi lmy můžu 
jmenovat Godzillu nebo Hvězdné války. S tím 
souvisí můj oblíbený režisér, kterým je George 
Lucas. Sbírám také modely aut ve velikosti 1:43 
a Lego Star Wars.“

Hliníková okna v Lipovce vyrábí 

i fanoušek Hvězdných válek

plastové | dřevěné | hliníkové
výroba oken a dveří

800 189 000
www.matrix-as.cz 
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Divize Matrix Windows v současné době realizuje montáž novostavby bytového domu 
ve Stromovce v Hradci Králové. Otvorové prvky jsou plastové (německý profi l Gealan), 
schodišťová fasáda je hliníková (profi l aluprof ), osazeno kováním Roto. Křídla a rámy 
jsou osazeny skly AGC.

Windows realizuje stavbu v Hradci Králové
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Ministr zemědělství Marian Jurečka se přijel 20. dubna podívat do Třebešova na závod Matrix 
Wood. Ředitel této divize Matrixu Martin Machů seznámil ministra Jurečku nejenom s novými 
výrobními prostorami, ale také s původní pilnicí.

Wood se představil ministrovi zemědělství
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Zdeňka Hloušková pracuje v  jídelně 

na  výdeji obědů a  svačin od  roku 1995. 

V  divizi Matrixu však pracovala již dříve 

jako dělnice na  štafl ích a  v  bedničkárně. 

Původně vyučená prodavačka se ráda ob-

klopuje lidmi, s kolektivem i s prací v ku-

chyni je nadmíru spokojená.

„Dříve jsem prodávala a po mateřské do-
volené jsem se k  prodeji v  obchodě vráti-
la. Kromě toho jsem pracovala ve  výrobně 
ve Skuhrově a šila jsem u Italů. Mezitím jsem 
přibližně rok pracovala ve  škole jako svači-
nářka. Kvůli problémům s  očima jsem mo-
mentálně v částečném invalidním důchodu. 
Byla jsem proto ráda, když se mi na pracov-
ním úřadě naskytla možnost pracovat v jídel-
ně a uklízet tady. Nastoupila jsem místo paní, 
která šla na mateřskou a už jsem tady zůsta-
la,“ rozpovídala se Zdeňka Hloušková, která 
hned přidala další informace o své práci.

 „Mou každodenní rutinou je naplnit ža-
ludky strávníků z řad zaměstnanců a vedení. 

Trochu je rozmazluji, ráno jim dojedu pro 
svačiny, které si objednají. Většinou už ale 
sama vím, co kdo rád jí a podle toho naku-
puji. Mají na  výběr ze čtyř obědů, které mi 
vozí z hospody v Lipovce. Průměrně vydám 
kolem pětadvaceti obědů. Myslím, že jsou 
strávníci spokojení, vyberou si jak ze slad-
kého, tak z masa či salátů. Třeba chlapi mají 
hodně rádi sladké, především buchty nebo 
krupicovou kaši. Když vidím prázdné talíře, 
jsem taky spokojená.“

„Do Třebešova jsem se před několika lety 
přivdala, s  manželem jsme přestavěli část 
domu jeho rodičů, původně ale pocházím 
z Kvasin. Ve svém volném čase ráda rybařím, 
ale jsem spíš rybář amatér. Kromě toho ráda 
sbírám houby nebo se současným přítelem 
navštěvuji zajímavá místa v  přírodě. Teprve 
teď ale začínám poznávat okolí Třebešova, 
dřív jsem takové možnosti bohužel moc ne-
měla,“ dodala žena, která má největší radost 
z celé rodiny a ze čtyř vnoučat.

Strávníci jsou v Třebešově spokojení
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Deváťáci objevovali tajemství dřeva

Do  první založené divize společnosti MATRIX, a.s. – Woodu – se v  úterý 19. dubna přijela 
podívat na exkurzi ZŠ Častolovice. Deváťáky závodem provedl mistr pilnice a sušáren řeziva 
Miroslav Rýsl spolu s ředitelem závodu Martinem Machů. Žákům bylo vysvětleno, že Wood 
sestává ze dvou pilařských provozů a  že pila v  Třebešově zpracovává hlavně modřínovou 
kulatinu, ale také smrk a  borovici. Budoucí středoškoláci viděli výrobu okenních dílů nebo 
práci se dřevem na manipulačním skladu.
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MATRIX a. s. - DIVIZE WOOD
Pila Třebešov, Třebešov 1,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
p. Ferkl +420 775 712 706

Tel.: +420 494 384 593
+420 494 384 604

 drevo@matrix-as.cz

WOOD
,
nou

Tel.: +420 494 384 593
+420 494 384 604

MATRIX | Dekorativní mulčovací kůra modřín

JARNÍ AKCEKůra v Big Bag1 BB 992 Kč s DPHRozvoz do 20 km 150 Kč

Pila MATRIX a. s.
Ambrožova 993,
503 46 Třebechovice pod Orebem

Tel.: +420 495 593 944
pila.trebechovice@matrix-as.cz

JARNÍ AKCE
Dubové palivové dřevo

KRATINA

1.127,- / prm
BALÍKY

865,- / prm

MATRIX | Pila Třebechovice
                               pod Orebem

Možnost sjednání dopravy:

kontejner 3,5 t (+420 603 215 618)

kontejner 9 t (+420 606 824 137)tejner 3,5 t (+

ntejner 9 t (+420 606 824 137)
ejner 9 t (+420 606

ne

C
eny jsou uvedeny včetně D

PH
.

C
eny jsou uvedeny včetně D

PH
.

LATĚ

748,- / prm
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Prodejna Dřevocentra CZ v  Medlešicích 
u  Chrudimi prošla rekonstrukcí. Přijďte se 
na  ni podívat od  pondělka do  pátku. Máme 
otevřeno od  7.00 - 17.00 hodin, v  sobotu 
od 8.00 – 11.30 hodin.

V Medlešicích se převlékli do nového
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www.drevocentrum-as.cz

NEWS

www.drevocentrum-as.cz

JARO 2016
| | |

| |

   
14x121x4000mm kvalita A/B  2

19x146x4000mm kvalita A/B  2

Otvírací doba

PALUBKY ZAHRADNÍ PROGRAM

TERASOVÁ PRKNA - PODLAHOVKY 

VÝPRODEJ

530x530x780 mm

 

880x400x885 mm

 

 

2800x2800x2800mm   

 2

  12x96x2000mm kvalita A/B  2

2

  14x121x4000mm kvalita A/B 2

  19x146x4000mm kvalita A/B 2

28x125x4000mm kvalita A/B 

  45x70mm  

2

28x146x4000mm kvalita A/B 2

  40x120x4000mm 
  40x200x5000mm  

  80x80x5000mm 
  120x120x3000mm 

  50x100x5000mm 
  50x280x4000mm  

  80x100x3000mm 
  100x120x5000mm 
  160x200x8000mm   

2

2

  23x180x4000mm 

30x50x4000mm 
   40x50x3000mm 

 
20x60x2000mm 
19x140x4000mm 
19x195x4000mm 

 

    2500x1250x21mm
  

  2500x1250x15mm
    

  2000x400x18mm 
  2500x610x18mm 
  2500x1220x18mm 

  2500x1250x10mm 2

  2500x625x22mm 2

  2476x810x15mm 2

  2476x810x25mm 2

 
 

 

 

18x82x1200mm   
18x82x1800mm    

28x65x2000mm  

Pro čtenáře Matrix Info tato nabídka platí už nyní
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Ministr Jurečka ochutnal výrobky Farmy Třebešov

Farma Třebešov, s.r.o. se dočkala významné návštěvy. Společnost, která zahájila svou čin-
nost v zemědělství před čtyřmi lety, navštívil ministr zemědělství Marian Jurečka. Vedoucí 
farmy Pavel Grund politika provedl po moderní bourací lince a seznámil návštěvu s širokou 
produkcí zvěřiny z Orlických hor, kterou Farma Třebešov nabízí. Právě tato zvěřina se dosta-
ne i na stůl ministra zemědělství. Jurečka, který sám hospodaří na rodinném statku v Rokyt-
nici u Přerova, viděl také nově budovaný sklad obilí. Příjemné setkání zakončilo občerstvení 
z produktů farmy.
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Farma Třebešov se neustále rozvíjí

V Třebešově pokračují práce na výstavbě vel-
ké skladovací haly pro zemědělské komodity. 
Skladovací prostor je plánován na  výměru 
1600m2. Kolem areálu dojde ke  zpevnění 
a  vyasfaltování plochy, která bude sloužit 
jako zázemí pro zemědělské stroje.

Zemědělská technika Farmy Třebešov při 
dokončování jarních prací na poli na nově 
získaných pozemcích v katastrálním území 
Lično a Ostašovice.



Recepce na Studánce je srdcem hotelu 
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Olga Zezulková pracu-
je na pozici vedoucí re-
cepce hotelu Studánka 
a  je jedním z  několika 
málo zaměstnanců, 
kteří jsou zde od  prvo-
počátku novodobé his-
torie tohoto známého 
letoviska.

Jak jste se dostala k práci recepční na hotelu?

„Ke Studánce mě váže vztah už od dětství, byla 
cílem výletů ze školky i  školy, chodili jsme sem 
i s rodiči. V mládí jsem navštěvovala plesy, oslavy 
Silvestra a  svateb, aktuálně sem vodím své děti 
a  rodinné návštěvy. Hotel byl objektem pracov-
ní náplně v  mém prvním zaměstnání v  Čedoku 
v  Rychnově, už tehdy byl velmi vyhledávaným 
rekreačním cílem hostů. Inzerát na pozici recepční 
jsem našla v Orlickém týdeníku.“
Jaká je vaše každodenní náplň práce?

„Recepce je srdce hotelu – začíná tu a končí veš-
kerá péče o hosta. Máme na starosti emailové i tele-
fonní dotazy, ubytování, wellness služby, požadav-
ky na  restauraci, sportovní aktivity i  tipy na  výlety. 
Spolupracujeme s cestovními kancelářemi a ubyto-
vacími servery, prodáváme vstupenky na  kulturní 
pořady a  nabízíme volnočasové aktivity. Někdy je 
náročné všechny činnosti skloubit dohromady a zá-
roveň si udržet přehled o situaci na hotelu.“
Kteří hosté nejčastěji vyhledávají ubytování? 

„Našimi hosty jsou jak jednotlivci, tak skupiny 
ze školení, svateb, setkání spolužáků či rodinných 
oslav. V poslední době je velká poptávka po uby-
tování tzv. fi remních osob. Za více než pět let pro-
vozu hotelu se u nás ubytovali hosté z více než 52 
zemí. Z  celkového počtu ubytovaných jsou 3/4 
Čechů, nejčastějšími hosty ze zahraničí jsou Slo-
váci, Poláci, Němci, v  poslední době i  Španělé či 
Portugalci. Ubytovali se tu i hosté z Japonska, Číny, 
Mexika či Kanady.“

Jaké služby jsou na Studánce nejčastěji vyhle-

dávané?

„Nejžádanějšími službami mezi tuzemci jsou 
tzv. balíčky. Jedná se o pobyt na několik nocí s dal-
šími službami – polopenzí, wellness procedurami 
a  nabídkou sportů (bowling, minigolf). Nabízíme 
masáže, koupele, zábaly, ale i kosmetiku, manikúru 
a pedikúru. Oblíbené jsou i dárkové poukazy. Cizin-
ci zde většinou jen přenocují, využijí naší restaura-
ce, volného vstupu do bazénu, vířivky, Kneippova 
chodníku, fi tness nebo si vypůjčí kolo či koloběžku.“
Studovala jste cestovní ruch?

„Jsem absolventkou ekonomické školy, obor 
cizojazyčná korespondence a  sekretářské prá-
ce. V rámci studia jsme byli připravováni na práci 
sekretářek. Měli jsme i  rozšířenou výuku jazyků 
– kromě ruštiny i  angličtinu a  němčinu. Cestovní 
ruch jsem nestudovala, 12 let jsem však pracovala 
v  cestovní kanceláři. Hotelový provoz jsem před 
nástupem na Studánku znala spíš z druhé strany.“
Které výrobky nebo dárkové předměty nabízí-

te v hotelu Studánka?

„Orientujeme se na regionální výrobky – vam-
bereckou krajku, dřevěné hračky, knížky místních 
autorů nebo pojednávající o našem okolí, medo-
vou kosmetiku od  fi rmy Pleva z  Potštejna nebo 
kávu z pražírny pana Frolíka z Borohrádku. Prodá-
váme i produkty s motivem hotelu Studánka – čo-
kolády, turistické vizitky, známky, hrníčky, zvoneč-
ky a náprstky.“
Jak ráda trávíte svůj volný čas?

„Celý svůj profesní život pracuji s  lidmi – mám 
ráda komunikaci s nimi, ale ve svém volném čase 
si od  nich ráda odpočinu. Relaxuji procházkami 
do přírody, věnuji se turistice a jízdě na kole. Ráda 
se začtu do románu o Africe či Austrálii. S manže-
lem rádi jezdíme na poznávací zájezdy do zahra-
ničí, zvláště pak do Alp nebo za dcerou do  Irska. 
Ve volném čase se rovněž ráda věnuji své rodině 
a čtyřem vnoučatům.“



Přijďte se pobavit na Studánku
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Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

se zabývají autentickou interpretací 

populární hudby období raného a  vr-

cholného swingu od  počátku let třicá-

tých až k raným letům čtyřicátým.

Orchestru Melody Makers je dvacet. 
Krásný věk. Mládí v  rozpuku a  přitom již 
jisté zkušenosti. Ondřej Havelka a  jeho 
hot-jazzoví pardálové vrhají se do jubilejní 
sezony s  nakažlivou vitalitou a  v  nebýva-
lé formě. V  novém programu zazní mno-
hé pyramidální hity, jež si publikum za  ta 
léta oblíbilo – Mě to tady nebaví, Děkuji, 
bylo to krásné, Půlnoční blues, Vendelíne, 
co děláš?... A k nim přibude pár fungl no-
vých swingových smrští, které jistě chyt-
nou za srdce též. Zkrátka, přijďte s námi tu 
dvacítku oslavit, protože jazz a swing nás 
bavil, baví a bavit bude. A já se vsadím, že 
i vás!

Pestrý repertoár zahrnuje atraktiv-
ní skladby širokého žánrového spektra, 

sweet and hot, od hollywoodských muzi-
kálů až po vrcholná čísla swingových big-
-bandů.

Stylizace koncertního show sleduje 
ve  všech detailech typické dobové způ-
soby, počínaje kostýmy a účesy interpretů 
a celkovou režií představení konče.

Vitální jazzový výraz interpretů je 
umocňován smyslem pro show, nadhle-
dem a  humorem. Strhující hra orchestru 
je korunována výkony sólistů, především 
pak uměleckého ředitele bandu – zpěvá-
ka, speakra a tanečníka Ondřeje Havelky.

Použití autentických hudebních nástro-
jů, pietní přístup k  rekonstrukci auten-
tických aranžmá a  systematické studium 
a  osvojování si dobových interpretačních 
technik přinášejí nečekané, okouzlující 
výsledky v  podobě autentického zvuku, 
který známe z dobových nahrávek či fi lmů.



Otevření První podorlické pivní stezky
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Slavnostní otevření První podorlické pivní 

stezky, která vede z Městského podorlické-

ho pivovaru v Rychnově n. K. až do Letovis-

ka Studánka, se konalo v neděli 24. dubna.

Na trasu dlouhou 3,5 km se vydalo několik 
desítek zájemců, kteří si mohli vyslechnout 
poutavé vyprávění Josefa Kráma, který se po-
dílel na  vytvoření informačních tabulí, které 
stezku lemují.

Na  skále u  Ivanského jezera na  turisty če-
kal s občerstvením poustevník, ale to nejlepší 
mělo teprve přijít po příchodu na Studánku. 
Sladká tečka od místní šikovné cukrářky.
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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 2016

Zezulková Olga  MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka
Samešová Eva  MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka
Hejná Markéta  MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka
Vrána Miloslav  MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka
Vraňáková Lucie  MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka
Grund Martin  divize WINDOWS, Lipovka
Růžička Tomáš  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
Chaloupka Vlastimil DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Válek Petr  DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Kulhavý Ondřej  DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Šanca Štěpán  DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.


