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Autocentrum pokračuje 
ve spolupráci s VOŠ a SPŠ 

Rychnov nad Kněžnou
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Autocentrum v  Lipovce spolupracuje 
s  rychnovským učňovským střediskem 
již dvacet let. Nikdy ale nebyla situa-
ce s  počtem lakýrníků, automechaniků 
nebo autotroniků tak špatná jako nyní.

„Už máme pouze dva autoelektrikáře,“ 
začala vyprávět v kanceláři Autocentra Mat-
rix v Lipovce Dana Havranová, ředitelka Vyš-
ší odborné školy a střední průmyslové školy 
v Rychnově nad Kněžnou.

Situace je skutečně vážná. Když byl dříve 
někdo automechanik nebo autoelektrikář 
tak to něco znamenalo. Na  tyto obory se 
hlásilo mnoho dětí. Dnes je jiná doba. Tyto 
obory jsou značně složité, vstupuje do nich 
elektronika a  počítačová technika. Rodiče 
pak často dávají své děti radši na jednoduš-
ší obory nebo na takové, ze kterých mohou 
děti následně pracovat v kanceláři. Přitom by 
mohly za vyšší peníze pracovat v automobi-
lovém průmyslu nebo dělat jiné řemeslo.

Autocentrum pokračuje ve spolupráci 
s VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou

Ředitelka VOŠ a  SPŠ Rychnov nad Kněžnou Dana Havranová a  ředitel Autocentra Lipovka 
Miroslav Moravec probírají možnosti vzájemné spolupráce.

„Myslím si, že stát špatně nastavuje pod-
mínky pro celý školský systém. Školství je 
nastaveno především na finanční prostředky 
a od  toho se logicky odvíjí chování jednotli-
vých subjektů, kterých je na  trhu příliš. Tím 
pádem klesá kvalita studujících,“ říká ředitel 
Autocentra Matrix Miroslav Moravec.

Je to skutečně tak. Systém v  podobě čím 
více žáků, tím více finančních prostředků vede 
doslova do  záhuby. Klesá kvalita, jejíž nedo-
statek je následně znát v pracovním procesu.

Existují ale i světlé výjimky. V Lipovce jsou 
momentálně na praxi dva autolakýrníci z uč-
ňovského střediska v Rychnově n. K. Kristián 

Šilar a  Michal Kubíček si získané zkušenosti 
chválí a  říkají, že je praxe lepší než klasické 
vyučování.

„Naším největším zájmem je získávat nové 
zaměstnance pro diagnostiku motorových 
vozidel, tzv. autotroniky, které vychovává prá-
vě průmyslová škola v  Rychnově,“ doplňuje 
ředitel Moravec.

Aby se situace obrátila k lepšímu, je důleži-
tá propagace už na základní škole, především 
v osmých a devátých třídách. Využít by se měl 
také den otevřených dveří, který bude na VOŠ 
a  SPŠ v  Rychnově nad Kněžnou 10. prosince 
letošního roku.

V Autocentru Matrix Lipovka jsou na praxi dva učni z Rychnova. Kristián Šilar (vpravo) a Michal 
Kubíček.
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KONtROLA VOzu zdARmA

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Pokud čerstvě vlastníte ojetý vůz ŠKODA Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Roomster, 
Yeti nebo Superb starý 4 a více let, nechte si jej zdarma zkontrolovat v našem 
autorizovaném servisu ŠKODA. Provedeme kompletní diagnostiku a zaměříme se 
na 23 nejdůležitějších součástí vašeho vozu. Navíc na případné opravy a údržbu, 
můžete využít až 20% slevy z programu Šeková knížka.

KOUPILI JSTE SI OJETÝ VŮZ ŠKODA? 
ZDARMA VÁM JEJ ZKONTROLUJEME

MATRIX a.s., Lipovka 142, 516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 280-2, www.matrix-as.cz

kontrolavozuzdarma.cz

Zjistěte, v jaké kondici je váš ojetý vůz ŠKODA!

Untitled-27   1 3.11.2016   9:58:13

ŠKODA OctaviaTDI 1,6 TDI / 77 kW Elegance  429 000 Kč
 354 545 Kč bez dPH
do provozu: 05/2015 tachometr: 25 900 km
Objem motoru: 1 598 cm3 Převodovka: manuál, 5 stup.
Palivo: nafta Karoserie: liftback /5
Výkon: 77 kW (105 k) Barva: hnědá metalíza

ŠKODA YetiTDI 2,0 / 81 kW Monte Carlo 509 000 Kč
 420 661 Kč bez dPH

do provozu: 04/2015 tachometr: 18 650 km
Objem motoru: 1 968 cm3 Převodovka: manuál, 5 stup.
Palivo: nafta Karoserie: SUV /5
Výkon: 81 kW (110 k) Barva: červená základní

Výbava: Vnější vzhled - bezklíčové odemykání, dálkově ovládané centrální zamykání, kola z  lehkých slitin, me-
talický lak, natáčecí světlomety, ostřikovače světlometů, přední mlhovky, střešní nosič, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka, xenonové světlomety, zadní stěrač 
s ostřikovačem  Vnitřní výbava - dekor interiéru (dřevo, hliník atp.), dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, handsfree, Isofix, klimatizace automa-
tická, klimatizovaná přihrádka, kožené čalounění sedadel, loketní opěrka přední, loketní opěrka zadní, malý kožený paket, Maxi Dot, multifunkční volant, nastavitelný 
volant, tempomat, vyhřívaná sedadla Audio - autorádio s Bluetooth, autorádio s CD přehrávačem, autorádio s MP3, originální autorádio, sound systém s více reproduktory 
Pohon a technika -6ti stupňová převodovka, ABS - antiblokovací systém, ASR - protiprokluzový systém, ESP - stabilizace podvozku, MSR - regulace brzdného momentu, 
parkovací senzory, posilovač řízení  Bezpečnost a technika - airbag kolenní, airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy hlavové, aktivní opěrky hlavy, imobilizér

Výbava: Vnější vzhled a výbava – dálkově ovládané centrální zamykání, el. vyhřívané přední sklo, kola z leh-
kých slitin, ostřikovače světlometů, přední mlhovky, střešní nosič, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka, zadní stěrač s ostřikovačem. Vnitřní výbava – Dělená 
zadní sedadla, el. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, handsfree, klimatizace automatická, loketní opěrka přední, loketní opěrka zadní, malý kožený paket, Maxi Dot, 
multifunkční volant, nastavitelný volant, tempomat, vyhřívaná sedadla. Audio – Autorádio s MP3. Pohon a technika – ABS - antiblokovací systém, ESP - stabilizace 
podvozku, parkovací senzory, posilovač řízení. Bezpečnost a technika – airbag kolenní, airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy boční zadní, airbagy hlavové, 
imobilizér

ŠKODA Rapid SpacebackTSI 1,2 TSI / 77 kW Ambition

 309 000 Kč
 255 372 Kč bez dPH

do provozu: 05/2015 tachometr: 17 190 km
Objem motoru: 1 197 cm3 Převodovka: manuál, 6 stup.
Palivo: benzin Karoserie: hatchback /5
Výkon: 77 kW (105 k) Barva: bílá základní

ŠKODA CitigoMPI 1,0 MPI / 55 kW Monte Carlo 229 000 Kč
 198 256 Kč bez dPH

do provozu: 05/2015 tachometr: 14 790 km
Objem motoru: 999 cm3 Převodovka: manuál, 5 stup.
Palivo: benzin Karoserie: hatchback /5
Výkon: 55 kW (75 k) Barva: černá metalíza
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Výbava: Vnější vzhled a výbava – dálkově ovládané centrální zamykání, kola z lehkých slitin, přední mlhovky, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka, zadní stěrač s ostři-
kovačem. Vnitřní výbava –Dekor interiéru (dřevo, hliník atp.), dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, klimatizace mechanická, loketní opěrka přední, 
malý kožený paket, Maxi Dot, multifunkční volant, nastavitelný volant, tempomat. Audio – Autorádio s CD přehrávačem, autorádio s MP3. Pohon a technika – 6ti stupňová 
převodovka, ESP - stabilizace podvozku, posilovač řízení. Bezpečnost a technika – airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy hlavové, imobilizér

Výbava: Vnější vzhled a výbava – dálkově ovládané centrální zamykání, kola z lehkých slitin, metalický lak, před-
ní mlhovky, ukazatel vnější teploty, zadní stěrač s ostřikovačem. Vnitřní výbava – Dekor interiéru (dřevo, hliník 

atp.), el. ovládání oken, klimatizace mechanická, malý kožený paket, nastavitelný volant, vyhřívaná sedadla. Audio – Autorádio s CD přehrávačem, autorádio s MP3. Pohon 
a technika – ABS - antiblokovací systém, ASR - protiprokluzový systém, ESP - stabilizace podvozku, parkovací senzory, posilovač řízení. Bezpečnost a technika – airbag řidiče 
a spolujezdce, airbagy boční, imobilizér
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mezi jedny z nejhlubších a nejkrásnějších 
zážitků, které může myslivec prožít, patří 
bezpochyby lov jelena v říji.

Již řadu let vyráží lovecká skupina složená 
ze členů Myslivecké společnosti Matrix a My-
slivecké společnosti Rojek za  lovem jelenů 
v  říji na  východní Slovensko. Skupinu vždy 
doplní také několik mysliveckých kamarádů.

Cílem cesty, která se uskutečnila od 19. – 
23. září, byla oblast Slovenského Rudohoří 
– Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bys-
trica, odštěpný závod Košice.

Letošního lovu jelenů se zúčastnili Jiří Za-
mastil, Josef Vaněk, Jiří Schejbal, Josef Schej-
bal, Adam Rojek, Evžen Rojek, Libor Burian 
(na  detailu vpravo), Libor Burian ml., Petr 
Charvát, Pavel Víteček (zleva) a Pavel Grund.

Za ideálního loveckého počasí a při vrcho-
lu jelení říje, kdy se horami hojně ozývalo 
troubení králů lesa, se podařilo ulovit osm 
velice dobrých trofejí.
Lovu zdar!
 Pavel Grund

Úspěšný lov jelenů při říji na Slovensku

Myslivecká společnost Matrix pořádala v  září mysliveckou brigádu. Upraveny byly pozemky 
v okolí Třebešova.

myslivecká brigáda mS matrix 



divizi Automotive netvoří pouze obchod-
ně-techničtí zástupci pracující převážně 
přímo u zákazníka, ale i nezbytné firemní 
zázemí, k němuž patří zaměstnanci zákaz-
nického servisu, marketingu a  logistiky. 
Kamila Štajnerová, diS je jedním z těchto 
zaměstnanců.

Jak dlouho pracujete ve  společnosti mat-
rix a.s.?

„V  říjnu tohoto roku tomu bylo 15 let, co 
jsem nastoupila do  společnosti Matrix a.s. 
na oddělení zahraničního obchodu divize Au-
tomotive.

mohla byste zavzpomínat na  váš nástup 
do této společnosti?

„V počátcích svého působení v divizi Auto-
motive jsem měla na starosti zákaznický servis 
pro produkty firmy 3M, to znamená výrobky 
z  oblasti brusných materiálů, lepicích pásek 
a  prostředků ochrany zdraví. Druhou firmou 
v pořadí, pro kterou bylo mým úkolem zajis-

tit kvalitní zákaznický servis, byla americká  
společnost Dynabrade, pro niž jsme největším 
průmyslovým distributorem pneumatického 
ručního nářadí. Zhruba po sedmiletém půso-
bení na této pozici jsem odešla na mateřskou 
dovolenou.  Po návratu z mateřské dovolené 
mě čekalo přeorientování ze sortimentu pne-
umatického nářadí a  brusiv na  produktovou 
řadu lepidel a lepicích systémů.“

Jaké je tedy vaše současné pracovní zařa-
zení?

„Moje současná náplň práce v divizi Auto-
motive zahrnuje především zákaznický servis 
a s tím spojené logistické služby pro produkty 
zahraničních firem, jako je DOW AUTOMO-
TIVE – což je jeden z  největších chemických 
koncernů a výrobců polyuretanových lepidel. 
Dále pak zastoupení značky ACRALOCK – EBS, 
produkující pokroková dvoukomponentní 
metylmetakrylátová lepidla.“

zákaznický servis? to znamená, že vaše 
práce je tedy hodně o komunikaci?

„Ano, máte pravdu, práce na oddělení zá-
kaznického servisu je především o komunika-
ci, a to jak s jednotlivými dodavateli, tak také 
s koncovými zákazníky. Z toho vyplývá i zpět-
ná vazba s  našimi obchodně-technickými 
zástupci divize Automotive, se kterými spo-
lečně zajišťuji veškeré požadavky našich zá-
kazníků a snažíme se tak společně najít nejlepší  
řešení.“

to představuje hodně zodpovědnosti 
a pečlivosti?

„To je pochopitelné. Za  15 let si člověk 
vytvoří určitý systém, který vám napomáhá 
ke  zkvalitnění a  zpřehlednění každodenní 
práce.“

Patnáct let v divizi Automotive S kým je těžší komunikovat, s dodavateli, 
či koncovými zákazníky?

„Vše s  sebou občas nese určitá úskalí, ale 
vy musíte být ten, který bude schopen v dané 
situaci pružně reagovat. Komunikace z pohle-
du obou stran musí být pro vás vždy tou nej-
důležitější! Zákazník musí být vždy spokojen 
a mít pocit maximálního servisu z vaší strany, 
to znamená, že péče o  zákazníky je naším 
prvořadým cílem. A  opačně, dodavatel musí 
vědět, že jeho značku reprezentujete v  tom 
nejlepším světle a  jste schopen odpovědět 
zákazníkovi na  veškeré jeho otázky a  nabíd-
nout mu celé spektrum výrobků, které daný 
dodavatel nabízí na  trhu. To vše je zejména 
o komunikaci, o rychlé zpětné vazbě a samo-
zřejmě o znalostech z daného oboru.“

Komunikace se zahraničními firmami s se-
bou nese nutnost znalosti cizích jazyků?

„Ano, zahraniční obchod a zákaznický servis 
s tím spojený je o využití jazykových znalostí, 
zvláště když zastupujete několik zahraničních 
firem. Musíte si hlavně uvědomit, že dobrá ko-
munikace a vystupování je vždy cílem k zajiš-
tění kvalitní a úspěšné spolupráce obou stran.“

Na závěr nám prozraďte něco ze soukromí. 
Co ráda děláte ve svém volném čase?

„Jelikož na  mě po  příjezdu domů z  práce 
čekají dvě děti, většina mého volného času 
je vyplněna aktivitami spojenými s mou rodi-
nou, jako jsou různé výlety za poznáním, a to 
nejen pěší, ale i cyklovýlety, které rádi společ-
ně podnikáme.“

Aleš Chvojka - nová posila logistiky

Novou posilou týmu matrix Automotive 
se stal Aleš Chvojka z  Javornice. Amatér-
ský fotograf pracuje v  logistickém oddě-
lení a  dbá na  to, aby všechny objednané 
zásilky dorazily v pořádku ke klientům.

Prozraďte čtenářům matrix Info, jak jste 
se dostal k práci v matrixu a jaké jsou vaše 
předchozí zkušenosti.

„Dříve jsem pracoval na logistice ve Škoda 
Auto Kvasiny. Nedávno jsem ale dostal na-
bídku pracovat na podobné pozici v Matrixu 
a tu jsem rád přijal. Chtěl jsem se především 
zbavit směnného provozu.“

dají se obě zaměstnání nějakým způso-
bem porovnat?

„Každá pozice má své plusy a  mínusy. 
V  Matrixu vidím jako velkou výhodu úzkou 
spolupráci s  kolegy. Oproti Škodovce se 
v  Matrixu musí mnohem více improvizovat, 
je to činorodější práce.“

Co byste řekl o svém soukromém životě?
„Jsem ženatý a mám tři děti. Mým největ-

ším koníčkem je fotografování.“
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V hotelu Holiday Inn v Brně se 19. října 2016 konal 13. ročník odborné konference Očekávaný 
vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě. Matrix Automotive byl partnerem kon-
ference, které se letos účastnilo více než 200 významných zástupců podniků z automobilového 
průmyslu v ČR a SR.

Automotive partnerem významné konference

u příležitosti veletrhu Automechanika Frankfurt byl matrix Automotive pozván na se-
tkání významných evropských distributorů firmy dOW Automotive. Jelikož zastupu-
jeme jejich zájmy nejen v ČR, ale i na Slovensku, patříme mezi největší distributory 
produktů dOW.

Setkání se účastnil i  Steve Henderson z  USA, prezident DOW Automotive. Byli jsme in-
formováni o nových směrech a prioritách vývoje produktů DOW. Druhý den jsme navštívili 
veletrh ve Frankfurtu, který patří mezi největší veletrhy na světě. Na stánku DOW jsme po-
kračovali v setkání se šéfy jednotlivých výrobních celků.

„Platí, že co komunikujete týdny telefonicky, v  jednom pavilonu domluvíte za  půl dne 
osobně,“ shodl se Jaroslav Švarc, ředitel Matrix Automotive s Milanem Holým, vedoucím ob-
chodní skupiny prodeje lepicích systémů.

matrix Automotive ve Frankfurtu
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Šetřete teplo  
i peníze!

•	 trojsklo	minimalizuje tepelné  
úniky z	vašeho	domu	až o 50 %

•	 navíc	snižuje i míru přenášeného 
hluku dovnitř	domu

• paleta briket (550 kg) zdarma  
pro	zakázky	nad	150	tis.	Kč	bez	DPH

ZELENÁ LINKA: 800	189	000 windows.matrix-as.cz

Akce	se	vztahuje	pouze	na	fyzické	
osoby	a	objednávky	uzavřené	od	1.	11.	

do	31.	12.	2016.	Realizaci	následně	
provedeme	v	dohodnutém	termínu.

trojsklo za cenu  

dvojskla

Doplňkový sortiment

Váš	obchodní	zástupce

ZELENÁ LINKA: 800	189	000 windows.matrix-as.cz
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Ve Woodu se slavila kulatá jubilea

Alena Kněžourová, která v Matrixu pracuje již třináct let, oslavila v měsíci říjnu kulaté jubile-
um. Věcný dar předali ředitel divize Wood Martin Machů (vpravo) a vedoucí provozu na pile 
v Třebechovicích pod Orebem Michal Fedor.

Kulaté jubileum si v nedávné době připomněl také Petr Kouřil zajišťující ve Woodu obchod 
s řezivem.

matrix vám přiveze brikety až do domu

Na horách již napadl první sníh a top-
ná sezona dávno začala. Nejvyšší čas si 
objednat brikety, které pro vás Matrix 
WOOD doveze v  okruhu pětadvace-
ti kilometrů od  Třebešova. V  sezoně 
jsou rozvozovými dny čtvrtek a pátek. 
Denně se rozveze něco mezi 10 až 14 t 
briket.
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Orlické hory a jejich podhůří patří k nejma-
lebnějším koutům naší země. donedávna 
byly tak trochu zapomenutým krajem, ale 
rozvoj letní i  zimní turistiky sem přilákal 
a  láká stále více a  více turistů a  obdivo-
vatelů zdejší nezapomenutelné přírody. 
A někteří si to tu zamilovali tak, že se roz-
hodli tady zůstat. K tomu si pořídili chalu-
py a  chaloupky, domy a  domky, které je 
často třeba opravit a zvelebit. 

„Vyšli jsme vstříc zájmu lidí o  vše, co tak 
nějak souvisí s kutilstvím i profesionální prací. 
Dříve jsme se více zaměřovali na prodej dřeva 
a dřevěných produktů, ale když k nám začalo 
jezdit stále více lidí s  požadavkem na  kom-
plexní sortiment zboží, kam patří třeba i hře-
bíky nebo vruty, nátěrové hmoty či lepidla, 

zamysleli jsme se nad jejich požadavkem 
a rozšířili náš sortiment i o tyto výrobky,“ sdě-
lil nám vedoucí skladu Jiří Smola (na obrázku). 

A tak ti, kteří si touží postavit třeba takovou 
malou roubenku tak charakteristickou pro 
tento kraj, proslavený nejen F. L. Věkem, ale 
i  samotným pánem Orlických hor Rampušá-
kem, nemusí jezdit do vzdáleného krajského 
města do  neosobních supermarketů a  trávit 
čas v jejich rozlehlých studených halách. Stačí, 
když se zastaví v Dobrušce v Dřevocentru CZ. 
Tam jim jeho pracovníci ochotně poradí a do-
poručí vše, co potřebují zákazníci ke své práci. 
A  to je pro toto místo zcela charakteristické, 
neboť nejen, že ušetří čas, ale odvezou si vše, 
co ke své práci potřebují. 
 Jana melicharová

dobruška má nové centrum 
pro amatérské i profesionální kutily a řemeslníky

www.drevocentrum-as.cz

prodej 
řeziva

a dřevařských výrobků

vše na jednom místě

Ostrava- Petřvald | Olomouc - Velká Bystřice | Hodonín | Ústí nad Labem | Mladá Boleslav 
| Trutnov | Hradec Králové | Dobruška | Pardubice | Medlešice u Chrudimi | Přelouč

STaVeBní řeziVO | KrOVy na zaKázKu | PaLuBKy a PODLaHOVKy |  
KVH HranOLy | TeraSOVKy | HOBLOVaný PrOgraM | OSB a DuréLiS DeSKy | 
PřeKLižKy | SPárOVKy | DVeře | ParaPeTy | SáDrOKarTOny | CeTriS DeSKy |  

náTěrOVé a iMPregnační PříPraVKy | zaHraDní PrOgraM | STaVeBní KOVání | 
SPOjOVaCí MaTeriáL | BriKeTy | LaMinO | DTD | PraCOVní DeSKy | Hrany | 

náByTKOVé KOVání | SLužBy a POTřeBy PrO TruHLáře | 

nářaDí a PraCOVní POMůCKy | PaLiVOVé DřeVO
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měsíc říjen se nám přehoupl do listopadu 
a  to pro vášnivé myslivce znamená plné 
vytížení při lovu bezmála všech druhů vol-
ně žijící zvěře.

Je to skvělá zpráva pro zákazníky Farmy 
Třebešov, která je připravena dodat na jejich 
stůl široký sortiment zvěřiny. Tu je možné 
objednat na  webových stránkách v  e-sho-
pu (http://www.farmatrebesov.cz/), odebrat 

přímo na  naší prodejně (na  adrese: Třebe-
šov 1, 516 01, každé pondělí, středu a pátek 
od 14.00 do 17.00 hodin) nebo po objednání 
většího množství dodat přímo až k zákazní-
kovi novým chladicím vozem.

Nejen tradiční listopadová svatomartinská 
husa se hodí na sváteční stůl. Přijďte do Tře-
bešova a zpestřete si svůj jídelníček kvalitní 
zvěřinou ze srdce Orlických hor.

Lovecká sezona v plném proudu

Blíží se čas Vánoc a právě z toho důvodu jsme 
na  Farmě Třebešov nově vytvořili nabídku 
dárkových balíčků sestavených převážně ze 
zvěřinových produktů, kterými můžete od-
měnit celoroční práci vašich zaměstnanců, 
udělat radost svým obchodním partnerům, 
ale i přátelům či členům rodiny.

Balíčky lze sestavit i dle přání zákazníka, tak-
že nabídka je lákavě široká. 

Farma třebešov připravila nové dárkové balíčky

Veškeré dotazy rádi zodpovíme prostřednictvím e- mailové adresy: 
karolina.kocianova@farmatrebesov.cz nebo telefonicky na čísle +420 777 438 043.
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V říjnu se zamykal les Včelný

S příchodem podzimu se dny krátí, sluníčka 
ubývá a mnohým se už z vyhřátých domovů 
ven příliš nechce. V neděli  16. října počasí 

příliš nelákalo, ale mnohé zlákala každo-
roční akce Hotelu Studánka – zamykání 
lesa Včelného.

Již tradičně byla připravena naučná stezka 
pro malé i  větší. Během cesty poznávali ná-
vštěvníci broučí obyvatele lesa a zkoušeli své 
dovednosti. Velký úspěch mělo stříkání na cíl, 
kde děti napodobovaly střevlíka v  nebezpečí 
i  cestování kuličky v  labyrintu, který vytvořil 
tesařík. Plnily se také tajné úkoly, které jsme 
zjišťovali v cíli. Děti tu nadšeně ukazovaly ze-
jména poklady, které cestou podle pokynů 
v pohádce posbíraly.

Všichni zvládli trasu, která byla tentokrát 
místy i  trochu dobrodružná, skvěle... a  to ně-
kteří odvážní tatínkové i s kočárky :-)
 Luboš Kalous

Nedostatek pracovních sil je v  podhůří 
Orlických hor stále častějším jevem. Najít 
spolehlivého pracovníka s  chutí pracovat 
ve službách a oboru gastronomie je velice 
těžké a dosti náročné.

Možná i  z  tohoto důvodu jsme se v  hote-
lu Studánka rozhodli jít těmto lidem naproti 
a  postupně se je snažit zaškolit, najít takové 
lidi, kteří budou s  chutí a  nábojem pracovat 
na zkvalitnění ubytovacích a gastronomických 
služeb a podílet se na zvyšující úrovni tohoto 
oboru. 

Oslovili jsme několik škol zaměřujících se 
na gastronomii, služby a cestovní ruch. Na ten-
to popud jsme dále rozšířili spolupráci s míst-
ní VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, ale naše 
spolupráce se také rozšířila s již spolupracující 
školou SŠTŘ z Nového Bydžova. 

Již v minulém školním roce v našem hotelu 

studenti vykonávali školní praxi a  měli mož-
nost si projít téměř celým hotelovým provo-
zem. Studenti se účastnili také letní brigády 
v  Letovisku Studánka, kde využili nejen pra-
covní aktivity, ale také příjemné chvíle strá-
vené s  doplňkovými aktivitami, které hotel 
poskytuje.

V novém školním roce jsme začali spolupra-
covat nově také se Střední školou obchodu, 
řemesel a služeb v Žamberku. Vzájemnou spo-
lupráci jsme zahájili slavnostním cateringem 
přímo na zámku v Žamberku u příležitosti za-
končení barokního festivalu Harriet Parish.

Studentům se snažíme představit zákla-
dy moderního gastronomického provozu 
s přípravou a prezentací všech činností, které 
s jednotlivými středisky souvisejí. Doufáme, že 
praxe pro studenty může být přínosem, a  ne 
pouze povinnou a nudnou činností, jak si stu-
denti často myslí. Ing. matěj Novák

 Školní praxe v 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 listopadu 2016

Láska Jan divize WINDOWS, Lipovka

Machů Martin divize WOOD, Třebešov

Rýsl Miroslav divize WOOD, Třebešov

Tomeš Miroslav divize WOOD, Třebešov

Fedor Michal divize WOOD, Třebechovice pod Orebem

Gottwald Tomáš divize WOOD, Třebechovice pod Orebem

Motl Jan divize AUTOMOTIVE, Třebešov

Veverková Petra divize AUTOCENTRUM, Lipovka

Říčař Karel divize AUTOCENTRUM, Lipovka

Červinková Vlasta MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka

Kerhát Martin DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.


