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Téma čísla: 4Tradice pokračuje - na Studánce 
se opět běžel půlmaraton
Od svého znovuotevření se stalo Letovisko Studánka známé pořá-
dáním kulturních a společenských akcí. Koncertují zde známí zpě-
váci, lidé tam jezdí tančit nebo si vychutnat kvalitní gastronomii. 
Od loňského roku se do široké škály akcí přidal také Jarní půlmara-
ton. Organizačně náročná akce měla v neděli 22. dubna svůj druhý 
ročník, o kterém se pro MATRIX Info rozpovídal ředitel hotelu Stu-
dánka Petr Čermák.

14Obchodní ředitel 
Petr Karásek přichází 
s novými nápady
Pozici obchodního ředitele divize MATRIX Windows nedávno ob-
sadil Petr Karásek. V rozhovoru pro měsíčník MATRIX Info prozra-
dil, na kterých zakázkách se aktuálně v Lipovce pracuje, co by rád 
v divizi zlepšil, ale pochlubil se také svým neobvyklým koníčkem.

17Divize Wood představuje 
novinky pro sezonu 2018
V dynamickém prostředí dřevařského průmyslu je nezbytné stá-
le vymýšlet nové produkty. Trendy na trhu vyplňuje také MATRIX 
Wood, který se snaží vyjít vstříc každému odběrateli. Společnost 
z Třebešova disponuje nejmodernějšími stroji a nabízí produkty  
i pro zájemce o levnější a dostupnější materiály, které jsou ale  
i přesto kvalitně zpracovány. Které novinky si divize Wood připra-
vila čtenářům MATRIX Info představí vedoucí obchodu Richard 
Ferkl.

11Pro broušení a lepení dodává divize MATRIX Automotive řešení 
už více než 25 let. A nově má své zastoupení také na západě 
Čech, kde se pohybuje nová posila týmu Lubomír Karpíšek, kte-
rého jsme se zeptali na několik otázek.

Divize Automotive otevírá 
pobočku v západních Čechách

Vážené čtenářky a čtenáři,

firma Matrix hotels, s.r.o., která v sobě zahr-
nuje Letovisko Studánka****, Penzion Rozárka  
a ubytovnu v Lipovce, vstupuje do dalšího let-
ního období. Rád se s vámi podělím o pozitivní 
pocity ze současnosti, ale i z měsíců uplynulých.

Naše ubytovací objekty o kapacitě cca 280 
lůžek mají pevné místo na přebujelém trhu,  
a to i díky vám všem, kteří čtete MATRIX Info.

Pro letošní rok jsme opět připravili několik 
divadelních, sportovních a společenských akcí, 
ale nadále se také věnujeme nejmodernějším 
gastronomickým trendům při dodržení kvality 
domácí české kuchyně. Důkazem je obhajoba 
Certifikace AHR, vyhráli jsme v anketě nejlepší 
svatební místo kraje, čímž naplňujeme náš slo-
gan „Studánka... víc než hotel...“

Děkuji vám za věrnost a těším se na další dny 
s vámi 
 Petr Čermák
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Běžecké závody 
Letovisku Studánka sluší
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Tradice pokračuje - 
na Studánce se opět 
běžel půlmaraton

Šediváčkův long

MATRIX INFO | téma čísla 

Od svého znovuotevření se stalo Letovis-
ko Studánka známé pořádáním kulturních 
a společenských akcí. Koncertují zde zná-
mí zpěváci, lidé sem jezdí tančit nebo si vy-
chutnat kvalitní gastronomii. Od loňského 
roku se do široké škály akcí přidal také Jar-
ní půlmaraton. Organizačně náročná akce 
měla v neděli 22. dubna svůj druhý ročník, 
o kterém se pro MATRIX Info rozpovídal 
ředitel hotelu Studánka Petr Čermák.

Na Studánce vznikla nová tradice. Povězte 
nám, jak je náročné v podhůří Orlických hor 
zorganizovat půlmaraton a přilákat na něj 
lidi.

„Základem je důkladná propagace, která 
začala v podstatě hned po skončení loňské-
ho prvního ročníku. Běhání je v dnešní době 
velmi módní a organizovaných běhů je veli-
ké množství. Každý, kdo má chuť si zaběhat, 
si může vybrat z celé řady závodů v různých 
lokalitách.“

Kdo se o propagaci druhého ročníku půl-
maratonu staral především?

„O zviditelnění našeho běhu se zasloužil ko-
lega Luboš Kalous z hotelu Studánka a společ-
nost Sportvisio, kterou zastupuje Roman Šin-
kovský. Aktivní propagace závodu probíhala 
během celého roku.“

Zmínil jste, že podobných závodů je celá 
řada. Je dubnový termín Jarního půlmara-
tonu zvolen i s ohledem na ostatní závody?

„Termín jsme volili velmi citlivě. Museli jsme 
najít takové datum, které se nebude krýt s jiný-
mi významnými akcemi. Dali jsme tak účastní-

kům šanci zaběhat si na větším množství akcí. 
Když se termíny kryjí, tak to není šťastné.“

Čím se vlastně snažíte od ostatních běhů 
odlišit?

„Jarní půlmaraton je jedinečný díky skvě-
lému zázemí, které běžcům poskytuje hotel 
Studánka. Od začátku jsme se ve spolupráci  
s firmou Sportvisio snažili razit trochu jinou 
filozofii, než mají ostatní běhy. Většina lidí 
vnímá náš závod jako sportovní zážitek, ale 
přijíždí sem také nezanedbatelné množství 
návštěvníků, pro které je Jarní půlmaraton 
také zážitkem kulturním. Tito lidé vedle sa-
motného sportovního výkonu vyhledávají 
také návštěvu zajímavého místa, čas strávený 
s blízkými nebo kvalitní gastronomii.“

V čem konkrétně se tedy snažíte závod od-
lišit?

„Především širokým sortimentem dopro-
vodných služeb. Za zvýhodněnou cenu nabízí-
me pobyt ve wellness centru a oběd. Závod-
níci mají také k dispozici, což také na většině 
běhů není standardem, velmi seriózní zázemí 
šaten a toalet.“

Letos se závodu zúčastnilo přibližně 300 
dospělých běžců a 80 dětí. Máte v plánu 
pro další roky kapacity závodníků navyšo-
vat?

„Masový závod z Jarního půlmaratonu dě-
lat nechceme. Opět se nám potvrdilo, že ten-
to závod Studánce velmi sluší, ale na druhou 
stranu víme, že kapacity přírodního lesoparku 
Studánky nejsou nafukovací. Počet účastníků 
ještě navyšovat chceme, ale máme své limity.“

Přípravy na další ročník 
Jarního půlmaratonu už začaly
„Pokud za přípravu považujete i myšlenky na zlepšení organizace celého závodu, tak už jsme 
započali. Dále musíme stanovit termín, ten bude znám už na podzim. Každopádně to bude 
opět duben. Také přemýšlíme, jestli nebude závod dvoudenní.“
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Kolik lidí se celkově na Studánce během závodu mohlo 
pohybovat?

„Většina soutěžících s sebou měla početný doprovod. Od-
hadujeme, že se celkový počet návštěvníků areálu Letoviska 
Studánka blížil k osmi stovkám, což je stále dobré číslo.“

Jaká je horní hranice běžců, která by byla po organizač-
ní stránce ještě zvládnutelná?

„Pokud se bavíme o kategorii dospělých, tak se jedná asi 
o šest set startujících. Zatím máme kam růst.“

Trasa závodu byla stejná jako v loňském roce?
„Ano, trasa byla stejná. Čtvrtmaratonci běželi jeden 

okruh, půlmaraton se běžel na okruhy dva. Trasa je závodní-
ky i pořadateli hodnocena jako nádherná, ale zároveň velmi 
těžká, protože tam je značné převýšení. Profil tratě je dán 
tím, že se nachází v lesoparku Včelný, který má svá pravidla. 
Výhodou letošního ročníku bylo počasí, které bylo v podsta-
tě letní.“

Podělte se s čtenáři o vítěze jednotlivých kategorií.
„V hlavním závodě vyhrál Jiří Miřejovský, kterému jsme 

osobně za Letovisko Studánka předával hlavní cenu – po-
bytový poukaz. Mezi ženami triumfovala Barbora Nováko-
vá.“

Kdo další vedle Studánky dodal ceny?
„Důležitým partnerem bylo Autocentrum MATRIX Lipov-

ka, které poskytlo ceny do všech kategorií. Navíc v areálu byla 
vystavena auta značky Škoda, která je možné si v Lipovce 
zakoupit.“

O vás je známo, že jste aktivní běžec. Letos jste se ovšem 
kvůli nemoci závodu nezúčastnil. Jak jste si den z pohle-
du organizátora a diváka užil?

„Určitě to byla zajímavá zkušenost. Mohl jsem vidět zá-
vod a celé jeho zázemí z druhé strany. Bylo velmi milé sle-
dovat, že na Studánku dorazila celá řada lidí na doprovodný 
program. Připraven byl skákací hrad nebo předváděcí jízdy 
Autocentra Lipovka. Pro sebe jsem si určil, co je potřeba do 
dalších let zlepšit a upravit. Oproti loňskému roku jsme udě-
lali pokrok v zabezpečení cateringu, šaten a celkové organi-
zace. Lidé si tak mohli celý den naplno užít.“

Co považujete za největší přínos tohoto závodu pro 
Studánku?

„Portfolio služeb poskytovaných Letoviskem Studánka 
je již velice široké, ale přesto se snažíme přicházet stále  
s něčím novým. Tímto specifickým závodem, který je pojat 
zcela jinak než veškeré závody, oslovujeme jinou část naší 
potencionální klientely a dnes už víme, že se nám to daří. 
Jako příklad uvedu, že k nám přijel člověk z druhého kon-
ce republiky, aby si zaběhal, ale přijel i s celou rodinou. On 
totiž, jak mi sám řekl, nejel jenom běžet, ale ON PŘIJEL NA 
STUDÁNKU! si užít víkend s rodinou. Co k tomu více dodat!“
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Celebrity České barmanské 
asociace na Studánce

o založení barmanského kroužku Šejkr klub. Ustavující 
schůze se konala 10. ledna 1988.

Kouzlo Bohumila Pavlíčka dle nás pamětníků spočí-
valo v jeho charismatu a obrovských zkušenostech. Byl 
to profesionál. Hovořil anglicky, německy, francouzsky, 
věci pojmenovával na rozdíl od jiných s tvrdou pravdivos-
tí. Vykládal nám, jak všude po světě fungují asociace, on 
byl totiž čestným členem mnohých z nich, a my jsme to 
obdivně poslouchali.

Bohumil Pavlíček proslavil ve světě Československo 
nejen Moravským kohoutem, ale také koktejlem Felicia 
ve složení koňak Courvoisier, Becherovka a Rapid bitter. 
S koktejlem v roce 1964 zvítězil v barmanské soutěži 
konané přímo pod Eiffelovou věží. Obsluhoval Louise 
Armstronga, Waldemara Matušku či Jana Wericha. Po-
revoluční Československou barmanskou asociaci dovedl  
v roce 1990 do IBA na jejím kongresu v Mexico City. V Los 
Angeles od mezinárodní asociace obdržel zlatou skulptu-
ru „Cena národů“ za celoživotní přínos oboru. Jsem vděč-
ný za to, že jsem svůj barmanský kurz absolvoval právě  
u tohoto velikána.

Ve znamení reprezentačního plesu MATRIX holdin-
gu se nesla sobota 17. února. Ples se skutečně pove-
dl, ale proč o něm znovu píšeme? Pozornosti totiž 
nesmí uniknout jedna velmi důležitá akce, která se 
během plesu odehrála, a to setkání zakládajících 
členů České barmanské asociace (CBA).

Příjemné akce se zúčastnili mimo jiné pětinásobný 
mistr světa v kategorii míchaných nápojů FLER Karel 
Zapalač, emeritní prezident CBA Miroslav Novák, pro-
fesorka z Vysoké školy hotelové Dana Johnová a mnoho 
dalších osobností našeho barmanského hnutí.

Vzpomínalo se. Třeba na to, jaké to bylo v roce 1986, 
kdy se CBA pod hlavičkou VTS (Vědeckotechnická spo-
lečnost) zakládala, a kdy bylo na barmany nahlíženo 
jako na vyvrhely společnosti a osoby v socialistickém 
zřízení nežádoucí. Na imperialisticky znějícího barmana 
jste také nenarazili, jejich práci zastávali nápojáři nebo 
prostě jen číšníci. Názvy dnes profláknutých značek 
jako Martini nebo Dubonnet téměř nikdo z gastrono-
mických pracovníků neznal a na úplně prvních barman-
ských soutěžích musely být drinky z 90 % vyrobené  
z tuzemských surovin.

Nešlo nevzpomenout nestora českého barmanství, 
dnes již bohužel nežijícího Bohumila Pavlíčka, bez je-
hož přičinění by nikdy české barmanství nebylo na 
tak vysoké úrovni, na jaké je v současnosti. Právě 
skupina kolem Bohumila Pavlíčka využila uvolňují-
cí se situace konce 80. let a 10. října 1987 rozhodla  

Česká barmanská 
organizace pracuje...

...za účelem podpory rozvoje členů CBA 
a podnikatelů v gastronomii a cestovním ruchu na území ČR.

MATRIX INFO | studánka
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Na otevírání lesa Včelného 
se sešel rekordní počet účastníků

Hotel Studánka je zapojen do celé řady projektů podporujících regionální cestovní ruch. Jedním z nich je také První 
podorlická pivní stezka (PPPS), tedy turistická trasa spojující Studánku s místními pivovary a památkami. Tato stezka 
byla opět otevřena v neděli 22. dubna. Fandové turistiky, ať už pěší nebo cyklistické, tak mohli vyrazit do pivovarů 
v Rychnově nad Kněžnou, Dobrušce a Potštejně. 

MATRIX INFO | studánka

Turisté mohou opět vyrazit
na Podorlickou pivní stezku

Dlouho očekávaný příchod jara vítají v Letovisku 
Studánka tradiční akcí Otevírání lesa Včelného. Pro-
bouzení pohádkových obyvatel a zvířátek žijících 
ve Včelném se konalo i letos, a to v neděli 8. dubna.  
A účast byla velmi hojná, přišlo na půl tisíce lidí!

Pro děti a jejich doprovod, které vyrazily na cestu, 
byla připravena pohádka O smutném dráčkovi a spousta 
zajímavých úkolů plných barev. U žluté barvy se vyrábě-
ly krásné pampelišky plné energie. S černým datlíkem 
děti chytaly červíky a místo zobáčku použily kolíček. 
Se zeleným kamarádem si děti vyzkoušely svoji fyzičku, 
zelená totiž podporuje zdraví. Cestou se mnozí zvládli  
i převléknout, stejně jako to dělá hranostaj, který je na 
zimu bílý a na jaro má jiný kožíšek. Na košíček Červené 
Karkulky se stála fronta. A protože cestou se také hodně 
četlo, nebylo od věci vyrobit si na místě záložku na čtení.  
A s modrou se čte lépe.

Na konci se děti pochlubily obrázkem, který namalo-
valy barvičkami, povyprávěly o své cestě a vybraly si me-
daili ve své oblíbené barvě.

Děkujeme všem, kteří s barvičkami les Včelný probudi-
li, za trpělivost na stanovištích, protože počet letošních 
účastníků byl více než dvojnásobný.

Za tým barviček Martina Černá a Šárka Kovářová
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Ostatky kardinála Josefa Berana opustily po téměř padesá-
ti letech vatikánskou baziliku sv. Petra a byly převezeny dle 
jeho poslední vůle do katedrály sv. Víta v Praze. Slavnostní-
ho aktu se na Pražském hradě zúčastnili i zástupci společ-
nosti MATRIX.

Zástupci společnosti 
MATRIX byli u převozu 
ostatků kardinála Berana

MATRIX INFO | aktuality

Ke stálicím pracovního kolektivu divize MATRIX Wood patří 
pan Kubový, který na své pozici pracuje úctyhodných jedena- 
dvacet let. U příležitosti jeho kulatých narozenin mu ředitel 
divize Vlastimil Chaloupka předal věcný dar.

Na Woodu se slavily 
kulaté narozeniny

Hlava české církve kardinál Dominik Duka oslavil 26. dubna 
své 75. narozeniny. Mezi gratulanty nechyběli ani členové 
vedení společnosti MATRIX, kteří se zúčastnili předání daru, 
který pro pana kardinála vyřezala Jarmila Haldová z orlicko-
horského Sedloňova.

Kardinál Duka obdržel 
dar, předání se účastnili  
i zástupci firmy MATRIX

Obvyklou součástí propagace divize Windows je účast na sta-
vebních veletrzích. Naposledy se firma z Lipovky představila  
v Trutnově, kde se 27. až 28. dubna konal IX. Krkonošský ve-
letrh. Akce měla mezinárodní účast, protože přijela celá řada 
firem ze sousedního Polska. Windows tak měl možnost ukázat 
své produkty v atraktivním regionu Krkonoš a představit se  
i zájemcům z Polska.

Divize WINDOWS 
na Krkonošském veletrhu



MATRIX INFO | 10MATRIX INFO | 1

MATRIX INFO | automotive

Mušlové ušní chrániče 
NOVÝ DESIGN, POHODLÍ a TECHNOLOGIE ÚTLUMU

Společnost 3M vyvinula nové mušlové chrániče 3M™ 
Peltor™X Series na základě těchto tří pilířů. Díky jed-
noduchosti používání a snadnosti identifikace se nová 
řada mušlových chráničů stává novým referenčním bo-
dem pro posuzování mušlových chráničů sluchu.

 » štíhlé mušle pro dobrý útlum, který splní požadavky 
většiny průmyslových aplikací

 » lehká konstrukce
 » jednoduché barevné rozlišení: zelená barva označuje 

první úroveň útlumu v rámci této řady
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 » žlutá barva napomáhá při výběru správného výrobku pro 
střední až vysoký útlum

 » dokáže tlumit i extrémně nízké frekvence na maximum
 » ideální volba pro prostředí se značným průmyslovým 

hlukem nebo stavebními stroji
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 » vysoký útlum při jednoduché konstrukci mušle
 » výjimečně lehká a štíhlá při srovnání s  jinými výrobky 

s podobným útlumem
 » odlišení červenou barvou pro snadnou identifikaci 

a použití v prostředích se silným hlukem
 » technologie pro vysokofrekvenční i  nízkofrekvenční 

útlum
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 » speciální barevné rozlišení pro snadný výběr
 » výjimečně štíhlé a  lehké mušle jsou zárukou vynikající 

kompatibility při použití s  jinými osobními ochrannými 
prostředky 3M

 » flurescenční žlutozelená barva zaručuje dobrou viditel-
nost při práci venku a pomáhá tak zlepšit bezpečnost

 » nově speciálně vytvarované tlumicí podložky a inovova-
ná pěna obsažená v těsnicím kroužku zaručují vynikající 
akustickou ochranu, zejména proti zvukům s dominující-
mi nízkými frekvencemiP
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Divize Automotive otevírá 
pobočku v západních Čechách
Pro broušení a lepení dodává di-
vize MATRIX Automotive řešení 
už více než 25 let. A nově má své 
zastoupení také na západě Čech, 
kde se pohybuje nová posila 
týmu Lubomír Karpíšek, kterému 
jsme položili několik otázek.

Jste novým členem týmu 
MATRIX Automotive. Jaké jsou 
vaše dosavadní zkušenosti?

„Zkušenosti s lepením a brou-
šením teprve nabírám, nicméně 
v oblasti obchodu nováček nej-
sem..“

Jak jste se stal součástí třebe-
šovské firmy?

„Před několika měsíci jsem rea-
goval na inzerát, ve kterém se mi 
velmi líbily podmínky, které divize 
Automotive nabízela. Následně jsem si mailoval s pracov-
níky Automotivu a pak jsem se osobně sešel s ředitelem 
Jaroslavem Švarcem. Mezitím se rozhodlo, zda se tato 
pozice na západě Čech bude vůbec realizovat.“

Co vás přesvědčilo o tom, že je práce pro MATRIX Au-
tomotive to pravé?

„Jsem přesvědčený, že základem všeho dobrého jsou 
lidé, a to se týká i práce. Po schůzce s Jaroslavem Švar-
cem jsem získal pocit, že se jedná o velmi slušného člově-
ka. Myslím, že jsme si padli do noty.“

Vaše pozice obchodně-technického zástupce je regi-
onálně omezena na západní Čechy, nebo budete pra-
covat i jinde?

„Zjednodušeně lze říci, že mám na starosti vše, co je na 
západ od hraniční čáry Ústí nad Labem – Praha – České 
Budějovice. Bydlím na Plzni-Sever, takže jsem přibližně 

uprostřed tohoto okruhu.“

Plzeňsko je průmyslový kraj, kde 
sídlí celá řada firem, takže bude-
te mít z čeho vybírat...

„To máte pravdu, ale na druhou 
stranu zde panuje v oblasti lepení 
a broušení velmi tuhá konkurence.“

Máte na starosti celý sortiment, 
který MATRIX Automotive nabízí 
nebo pouze jeho část?

„Moje portfolio zabírá jak lepení, 
tak broušení. Budu se nicméně ori-
entovat především na vyhledávání 
potencionálních firem, kterým by 
se zboží Automotivu mohlo nabí-
zet. Budu jezdit na prvotní sezna-
movací schůzky. Když se kontakt 
podaří, přicházejí na řadu kolegové 
s letitými odbornými znalostmi. 

S nimi se společně snažíme dotáhnout projekty ke 
zdárnému konci. V ideálním případě jsou spokojení zá-
kazníci a my máme pocit z dobře odvedené práce. Pro 
mě to má navíc tu přidanou hodnotu, že mohu sledovat 
odborníky v praxi a nabírám tím potřebné znalosti o pro-
duktech a aplikacích.“

Závěrem nám prozraďte něco ze svého soukromého 
života.

„Jsem šťastně ženatý. Úraz na lyžích mi bohužel pod-
statně omezil sportovní aktivity. Také rád čtu, ale hlavně 
se aktivně věnuji zpěvu – sólovému s místními kapelami  
a v posledních letech převážně sborovému. A tady se pro-
jevuje opět to, co jsem řekl v úvodu o lidech. Ve sboru se 
sešla parta nadšenců, s kterými jezdíme rozdávat radost.  
A že to neděláme špatně, o tom svědčí i to, že jsme po-
zvaní na letošní letní přehlídku sborů do francouzského 
Toulonu.“

MATRIX INFO | automotive

Náš kolega Dušan Myška dosáhl životního jubilea. Celý tým 
si lámal hlavu s kvalitním dárkem. Jelikož je abstinent, vý-
běr se nám rapidně zúžil. Jeho jediným oblíbeným nápo-
jem, na který plynně přešel rovnou z mateřského mléka, 
je Kofola. Ta jediná mu dodává energii pro jeho oblíbený 
běh, tenis a cyklistiku. Jeho oddanost nápoji šla tak daleko, 
že i výběr manželky byl striktně limitován místem prame-
ne tohoto skvělého lektvaru, tedy Krnova. A tak tým divize 
Automotive pro Dušana Myšku vymyslel originální dárek.  
V pracovním procesu Dušana 3. dubna navštívila sličná re-
prezentantka firmy a jako věrnému dlouholetému kliento-
vi předala k jeho výročí dárky od jeho milované Kofoly.

Dušane, ať ti stále chutná!
Jaroslav Švarc

Originální dárek pro zaměstnance
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Škoda Rapid
Spaceback 1.2 TSI / Ambition / manuál

Tachometr: 15 790 km
Motor: 1.2, benzin, 66kW
Do provozu: 12/2016

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, kola z lehkých 
slitin, metalický lak, přední mlhovky, 
tažné zařízení, 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 mecha-
nická, loketní opěrka přední, malý 
kožený paket, multifunkční volant, 
nastavitelný volant

275 000 Kč
227 273 Kč bez DPH

Škoda Octavia
Sedan 1,4 TSI / Style Plus / automat

Tachometr: 45 565 km
Motor: 1,4, benzin, 110kW
Do provozu: 10/2015

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, kola z lehkých 
slitin, metalický lak, přední mlhovky, 
ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcát-
ka

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
el. ovládání zrcátek, handsfree, klimati-
zace automatická, loketní opěrky, malý 
kožený paket, Maxi Dot, multifunkční 
volant, nastavitelný volant, tempomat, 
vyhřívaná sedadla

419 000 Kč
331 010 Kč bez DPH

Aktuální nabídka ojetých vozů | Škoda Plus 

Podívejte se na další škodovku
ze sbírky v Autocentru Lipovka
Do sbírky generálního ředitele společnosti MATRIX 
Ing. Libora Buriana patří také Škoda Felicia kombi. 
Automobilem vyrobeným na sklonku minulého tisí-
ciletí náš seriál o veteránech uschovaných v Auto-
centru Lipovka končí.

Škoda Felicia kombi je v majetku Ing. Buriana třetím 
rokem. Jedná se o model 781.136 M vyrobený roku 

1999. Řada kombi ale sjížděla z montážních linek již  
o čtyři roky dříve. Jméno model převzal od předchozího 
sportovního vozu vyráběného v 60. letech minulého sto-
letí. Nová Felicia se vyráběla v nejrůznějších variantách až 
do roku 2001.

Model kombi měl delší zadní převis s třetím bočním 
oknem, jinak byla ovšem většina karosářských dílů shod-
ná s variantou hatchback. Stejná byla i většina rozměrů 
včetně rozvoru kol.

Na fotografii vidíte vůz, který je vybaven motorem  
o obsahu válců 1 289 cm3 o výkonu 50 kW. Řidič mohl 
jet maximální rychlostí 162 km/h.

Celkem se modelu Felicia kombi vyrobilo 351 895 
kusů.

Škoda Felicia kombi, 
Typ 781.136 M
Tento model sdědil jméno po populární škodovce 
vyráběné v 60. letech minulého století.
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Pro více informací volejte 775 712 707, 775 713 327 nebo navštivte web autocentrum.matrix-as.cz

Škoda Octavia
Sedan 1,4 TSI / Ambition / automat DSG

Tachometr: 17 890 km
Motor: 1,4, benzin, 110kW
Do provozu: 10/2016

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, el. vyhřívané 
přední sklo, alu kola, metalický lak, 
natáčecí světlomety, ostřikovače svět-
lometů, přední mlhovky, vyhřívaná 
zrcátka, xenony, zadní stěrač s ostřiko-
vačem

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, handsfree, klimati-
zace mechanická, malý kožený paket, 
Maxi Dot, multifunkční volant, navi-
gační systém, tempomat, vyhřívaná 
sedadla

449 000 Kč
371 074 Kč bez DPH

Škoda Octavia
Combi 4x4 2,0 TDI / Scout/ automat

Tachometr: 29 790 km
Motor: 2.0, diesel, 135kW
Do provozu: 09/2016

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, el. vyhřívané 
přední sklo, kola z lehkých slitin, meta-
lický lak, natáčecí světlomety, ostřiko-
vače světlometů, přední mlhovky, vyhří-
vaná zrcátka, xenonové světlomety, 
střešní nosič

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, klimatizace auto-
matická, malý kožený paket, Maxi 
Dot, multifunkční volant, nastavitelný 
volant, navigační systém, tempomat, 
vyhřívaná sedadla

679 000 Kč
561 157 Kč bez DPH

ŠKODA PLUS
   MĚNÍME MINUSY
OJETÝCH VOZŮ
     NA PLUSY

Prodejci certifikováni 
ŠKODA AUTO

Roční vozy Se značkovým financováním 
povinné ručení za 1 000 Kč/rok

Nejlepší nabídka financování 
se ŠKODA Financial Services

Bonus při výkupu
Vašeho stávajícího vozu

Díky programu ŠKODA Plus se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, které mají najeto maximálně 30 000 km, 
a navíc prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo sáhněte po široké nabídce vyzkoušených 
ojetých vozů s garancí prověřené historie a technického stavu.

Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

skodaplus.cz

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Knežnou
Tel.: 494 339 280-1
www.matrix-as.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

MATRIX INFO | autocentrum
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Pozici obchodního ředitele divize MATRIX Windows
nedávno obsadil Petr Karásek. V rozhovoru pro měsíč-
ník MATRIX Info prozradil, na kterých zakázkách se ak-
tuálně v Lipovce pracuje, co by rád v divizi zlepšil, ale 
pochlubil se také neobvyklým koníčkem.

Stal jste se novým obchodním ředitelem divize Win-
dows. Co vás na tento post přivedlo?

„Ve společnosti MATRIX pracuji již přes dva roky. Do dub-
na jsem byl obchodním zástupcem na pobočce v Hradci Krá-
lové. Toto místo mi bylo nabídnuto na základě doporučení 
současného ředitele Woodu Vlastimila Chaloupky. 

Obchodní ředitel má jistě široké kompetence. Co
všechno vás v nové práci čeká?

„Hlavní náplní mé funkce je vedení obchodního týmu, 
který bych velmi rád posílil o nové tváře. Současně se samo-
zřejmě musím nadále starat o naše klíčové zakázky a hledat 
potencionální nové.Především díky naší zvýšené pracovní 
aktivitě v tomto směru se v posledních měsících  již výsledky 
dostavují.“

Můžete jmenovat konkrétní získané zakázky?
„Určitě. Například s firmou Profistav z Litomyšle nyní 

realizujeme rekonstrukci mateřské školy v Dolním Újezdě 
a Janově a připravujeme i další podobné projekty. Podařilo 
se nám nakontaktovat společnost BFK service, pro kterou 
dodáváme dřevená okna do základní školy Tehov. Rozjetou 
máme mateřskou školu v Kolíně, kde instalujeme plastová 
okna. Na spadnutí je i realizace nemalé zakázky s firmou BFK 
service, spojenou s výstavbou osmnácti rodinných domků.“

Přišel jste do nové pozice s vizemi, co je potřeba zlepšit 
nebo upravit?

„Protože současný zákazník požaduje častěji varianty  
s více křídly i u systému HS portál, je nutné tímto směrem 
co nejdříve upravit naše nabídkové kalkulace. Zejména u 
posuvného systému GEALAN S9000 HS portál, který velko-
ryse řeší uspořádání skleněné plochy až do velikosti 6,0 x 
2,5 m při dvoukřídlém provedení a při tříkřídlém až do šířky 
9,9 m. Tento systém nabízí kromě krásného vzhledu a velké-
ho množství světla i potřebnou útulnost a eleganci. Téměř 
bezprahové napojení k podlaze navíc odstraní rozdíl mezi 
vnitřní a vnější podlahou. Velkou novinkou je tlumič dovírání 
křídla SOFT CLOSE, tlumí křídlo při pohybu do koncové po-
lohy a pak je jemně dovře.“

Máte ještě další nápady?
„Bez pochyby musíme dotáhnout zavedení výroby nové-

ho materiálu, a to dřevohliníku. Doufám, že se nám to poda-
ří do dvou měsíců a klientům tak nabídneme další moderní 
a žádaný produkt.“

Jaké má dřevohliník oproti klasickému dřevu nebo 
plastu výhody?

„Dřevohliník kombinuje přednosti obou materiálů. Posky-
tuje krásný přírodní vzhled dřeva a nízkou potřebu údržby 
plastu.“

A co váš soukromý život?
„Mám skvělou ženu Markétu, 18letou dceru Nikolu, maz-

livou Konnie (fenku zlatého retrívra), řadový patrový dome-
ček se zahrádkou u lesa v Týništi nad Orlicí. Ze zálib bych 
jmenoval rybařinu a soustružení, což je asi trochu neobvyklé 
hobby.Domů jsem si kvůli tomu pořídil i malý soustruh.“

Obchodní ředitel Petr Karásek
přichází s novými nápady
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Windows dokončil 
montáž oken na luxusní vile

MATRIX INFO | windows

Okna divize Windows dotvořila příjemný a moderní 
vzhled novostavby, která bude ozdobou satelitního 
sídliště nedaleko hlavního města. Do terénu zajímavě 
zasazená luxusní vila stojí v obci Líbeznice u Prahy. 

Největší výzvou byla pro zaměstnance Windowsu in-
stalace čtyř unikátních HS portálů z profilového systému 
ALUPROF MB77 HS ve druhém patře. V tomto případě se 
využilo potenciálu tohoto systému, prvky se vyrobily v roz-
měrech 6 x 2,9 m. V Líbeznici jsou velká skla o váze 300 kg, 
proto musela být použita speciální technika – minijeřáb pro 
extrémní zasklívání. Ve druhém podlaží jsou navíc hliníková 
okna z profilů ALUPROF MB-86 HI v barvě RAL 9007 meta-
lický šedý hliník.

V prvním patře jsou osazena dřevěná EURO okna ze smr-
ku cink 92. Jedná se o velmi zajímavé barevné provedení 
Nussbaum-Fichte.

Všechny otvorové prvky namontovali pracovníci z Lipov-
ky metodou předsazené montáže, a to 190 mm před lícem 
zdiva. Použity byly také speciální kotvy. Během předsaze-
né montáže se okna nemontují přímo do otvoru stavební 
konstrukce, ale instalují se před stavební konstrukci do 
vrstev zateplovacího systému nebo do aktivní tepelné 
izolace. Tímto způsoben se dosáhne perfektních hodnot 
v pasivním standardu.

Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

Jana Kufová, tel.: 777 712 783
Petr Karásek, tel.: 778 493 232
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MATRIX Wood
investuje do svých zaměstnanců
Rekordně nízká nezaměstnanost nutí firmy, aby se 
zamyslely nad otázkou, jak si získat, udržet a moti-
vovat kvalitní pracovníky. Manažeři nejen v České 
republice nad tímto problémem denně přemýšlí, 
schopné kolegy si totiž musí předcházet. Poskytu-
jí jim tedy různé výhody. Samozřejmostí je systém 
benefitů, ale základním stavebním kamenem každé 
úspěšné společnosti je i příjemné pracovní prostředí.

Divize MATRIX Wood proto zafinancovala na středis-
ku Třebešov kompletní rekonstrukci sociálního zázemí  
a jídelny. Akce byla součástí masivních stavebních úprav, 
kterými třebešovský areál v posledních měsících prochází 
a v jejichž čele stojí hala nové pilnice.

Stavební firma Průmstav Náchod pro zaměstnance 
Woodu připravila nové sociální zařízení včetně umýváren 
a sprchových koutů. Všichni se převlékají v čisté a funkč-
ní šatně vybavené novými skříňkami a obědvají u stolů 
zbrusu nové jídelny, která je doplněna velkoformátovými 
fotografiemi s dřevařskou tematikou. Výrazná změna je  

i ve výdejně obědů, která byla vybavena novým nerezo-
vým kuchyňským nábytkem.

Nové prostředí sociálního zázemí pozvedlo už tak vyso-
kou firemní kulturu společnosti MATRIX a vylepšilo pra-
covní podmínky zaměstnanců divize Wood.

Základem každé 
společnosti je dobré 
pracovní prostředí
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V dynamickém prostředí dřevařského průmyslu je 
nezbytné stále vymýšlet nové produkty. Trendy na 
trhu sleduje také MATRIX Wood, který se snaží vyjít 
vstříc každému odběrateli. Společnost z Třebešova 
disponuje nejmodernějšími stroji a nabízí produkty  
i pro zájemce o levnější a dostupnější materiály, které 
jsou ale i přesto kvalitně zpracovány. Které novinky si 
divize Wood připravila čtenářům MATRIX Info předsta-
ví vedoucí obchodu Richard Ferkl.

MATRIX Wood nedávno vydal katalog, ve kterém uka-
zuje portfolio svých produktů. Najdou v něm čtenáři  
i novinky pro rok 2018?

„Pro lepší přehled o široké nabídce dřevěných materiálů 
jsme skutečně připravili krásný katalog, ve kterém jsou pře-
hledně popsány naše služby. Samozřejmě v něm nechybí 
ani dvě novinky letošní sezony, a to fasádní profil Rhombus 
EKO a terasová prkna modřín EASY.“

Můžete oba produkty více přiblížit? K čemu je vhodný 
Rhombus EKO?

„Jedná se o další produkt z řady modřínových fasád, kte-
rý doplnil nabídku. Nový profil byl zařazen do výroby po 
konzultaci se zkušenými obchodníky divize Wood, kteří na 
trhu sledují požadavky klientů a reagují na nové trendy re-
nomovaných architektů. Rhombus EKO je připraven pro 
venkovní použití, například při obkládání domu.“

Má modřín nějaké vlastnosti, které ho předurčují 
pro venkovní použití?

Divize Wood představuje 
novinky pro sezonu 2018

MATRIX Wood 
pracuje na nových 

produktech nepřetržitě

„Modřín obsahuje vysoké množství pryskyřice taninu, 
díky které snadněji odolá i v podmínkách, kde jiná dřeva 
podlehnou hnilobě nebo invazi hmyzu. Právě tyto vlastnos-
ti dělají z fasádního obkladu Rhombus EKO ideální produkt 
pro obložení vašeho domu.“

A co druhý produkt, terasa EASY?
„Modřínová terasa z evropského modřínu má vynikající 

konstrukční vlastnosti, pevnost a ve srovnání s dovážený-
mi terasami sibiřského modřínu i nižší cenu. Zároveň také 
plní nároky na vysokou kvalitu a komfort. Terasová prkna 
symbolizují přírodu, klid, pohodu a především dlouhou ži-
votnost. Nová struktura teras EASY poskytuje sofistikova-
né vizuální a hmatové zážitky, do zahrady přináší přidanou 
hodnotu. Nový neotřelý design terasy EASY navíc zajišťuje 
skvělý vzhled i pocit. Terasa EASY se vyrábí v rozměru 24 x 
136 mm, a jedná se o levnější variantu vyráběné terasy 28 x 
125 – 140 mm.“

Přijde Wood brzy opět  s něčím novým?
„Pracujeme na nových produktech nepřetržitě. Další no-

vinky tak představíme už v dalším vydání MATRIX Info.“
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Objevte krásu dřeva 
a vybudujte si terasu z nabídky 
materiálů Dřevocentrum CZ

ExotikaEvropský modřín Sibiřský modřín Thermoborovice 

Hodláte trávit čas na čerstvém vzduchu, chcete odpo-
čívat s pohledem do zahrady, vaším snem je poskyt-
nout dětem bezpečný prostor k hrám? Postavte před 
domem krásnou terasu nebo vybudujte podlahu okolo 
bazénu či v altánu. Rozšíříte tak obytný prostor vašeho 
domu. 

Každý zákazník má specifické požadavky na tvrdost dře-
va, jeho barvu i péči. Proto náš sortiment zahrnuje terasová 
prkna z evropských i exotických dřevin.

Populární modřínová prkna dodáváme v rozměrech 28 x 
125 mm a 28 x 140 mm s délkou 3, 4, 5 000 mm. Podklad-
ní hranoly doporučujeme zakoupit ze stejného dřeva, a to  
s rozměry 45 x 70 mm s délkou 3 nebo 4 000 mm. 

Luxusní variantu dřevěných teras s vyšší odolností vůči 
povětrnostním vlivům i škůdcům představují terasy z dře-

va MASSARANDUBA nebo BANGKIRAI. Jsou to dřeviny 
pocházející z Jižní Ameriky a jihovýchodní Asie a vyznačují 
se vysokou tvrdostí. Tyto tvrdé dřeviny se řežou v syrovém 
stavu na rozměry 24 x 145 mm. Podkladní hranoly dodá-
váme s rozměry 45 x 70 mm z podobně tvrdé dřeviny jako 
terasová prkna.

Mějte na paměti, že všechny exotické dřeviny ztrácejí 
působením evropských povětrnostních podmínek a UV 
záření svou přirozenou barvu a časem získávají atraktivní 
šedostříbrný odstín.

Ať již zvolíte terasu z jehličnatého nebo listnatého dřeva, 
je nutné pamatovat na údržbu, kterou je nejlepší provádět 
dvakrát ročně – na začátku a na konci sezony. Na poboč-
kách Dřevocentrum CZ si můžete zakoupit kvalitní teraso-
vé oleje s pigmenty pro jednotlivé dřeviny. Terasové oleje 
impregnují povrch a zabraňují ulpívání nečistot a vody. 
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Představujeme vám prodejní 
střediska Dřevocentrum CZ, a.s.

V Trutnově mají nejrychleji rostoucí pobočku sítě 
prodejen Dřevocentra CZ. Vedoucí Vojtěch Šanca 
nám mimo jiné prozradil, jak se daří zvyšovat prodeje.

Čím je nejvíce ovlivněn prodej dřevěných materiálů  
v podhůří Krkonoš?

„Prodej dřevěných konstrukčních materiálů negativ-
ně ovlivňuje dlouhá zima. Na druhou stranu jsme v kraji 
plném lesů, kde lidé vnímají dřevo jako základní a tradiční 
stavební materiál. To pozitivně působí na poptávku po 
všech dřevěných materiálech, které máme v nabídce.“

Jakým způsobem se vám daří na vaší pobočce zvyšo-
vat prodeje?

„Snažíme se zákazníkům nabídnout kompletní sorti-
ment stavebního řeziva ve všech rozměrech a délkách,   
a to až do 8 m. Vše máme skladem a je tak okamžitě k dis-
pozici. Materiály navíc namáčíme ve vlastní impregnační 
vaně a zákazníkovi tak šetříme čas při výstavbě. Tesařům 

a stavebníkům jsme schopni dodat kompletní vazbu 
na míru. Sortiment v nabídce je navíc bohatě doplněn  
o další produkty z hoblovaného programu, jako jsou KVH 
hranoly, palubky a fasády, ale i o konstrukční deskové ma-
teriály jako OSB desky, foliované překližky nebo Durélis. 
Na prodejně nabízíme doplňkový sortiment v podobě 
kvalitních nátěrových hmot, zemních vrutů, spojovacích 
materiálů a potřeb pro tesaře. Vybrat si můžete také  
z nabídky kvalitních teras a fasád z evropských i exotic-
kých dřevin. Sortiment jsme nově doplnili o oblíbené pa-
lubkové dveře.“

Co plánujete v letošním roce pro rozvoj vaší poboč-
ky?

„Po zimě bylo provedeno vyspravení a odvodnění 
ploch v areálu. Nyní připravujeme rozšíření halových 
skladových prostor, což by mělo přinést další skladovací 
kapacitu především pro nabídku hoblovaného sortimen-
tu.“

Nejzápadnější prodejna Dřevocentra CZ sídlí v Ústí 
nad Labem. Na místní novinky jsme se zeptali vedou-
cího pobočky Lukáše Knazoviče.

Který sortiment dokážete zákazníkům nabídnout?
„Naše pobočka je umístěna v areálu prodejny staveb-

nin, což zákazníkovi umožňuje nákup kompletního sorti-
mentu pro stavbu na jednom místě. Kromě standardního 
sortimentu stavebního řeziva od hranolů, fošen, prken  
a latí nabízíme široký sortiment OSB desek, foliovaných 
voděodolných překližek, palubek a kompletní nabídku 
hoblovaných profilů. Zaměřujeme se také na modřínové 
terasy a fasády. Skladem držíme velkou zásobu teraso-
vých profilů z evropského i sibiřského modřínu v délkách 
3, 4 a 5 m.“

Jaké materiály vás odlišují od konkurence?
„V nabídce konstrukčních materiálů dokážeme zá-

kazníkovi nabídnout hranoly v délce až 10 m a KVH 
hranoly dokonce až do délky 13 m. Zákazník si u nás 
také může nechat uříznout požadovanou délku hra-

nolů velkých dimenzí, čímž mu odpadá velký prořez. Také 
dodáváme kompletní střešní vazby na míru. Všechny ma-
teriály pak můžeme smáčet ve vlastní impregnační vaně 
až do délky 11 m.“

O které materiály chcete v letošním roce rozšířit svojí 
nabídku?

„Na prodejní ploše bude ve druhém čtvrtletí postavena 
nová hala, která umožní naskladnit větší množství KVH hra-
nolů a také hoblovaných materiálů, jako jsou palubky, hranoly  
a hranolky menších profilů.“

Pobočky 
v Trutnově 

a Ústí nad Labem

MATRIX INFO | dřevocentrum
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Třebešovskou pilnici navštívil 
brigádní generál Martin Červíček

Největší projekt ve více než pětadvacetileté historii společnosti MATRIX je v podstatě dokončen. Jak to v hale nové pilnice 
vypadá, byl zvědav i zastupitel a první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje brig. gen. Mgr. Martin Červíček. Během 
návštěvy konané 11. dubna 2018 si pan Červíček prohlédl nové a praktické zázemí pilnice a seznámil se se složitou mecha-
nizací, která je schopná zpracovat široké množství dřevin různého rozměru.

MATRIX INFO | správa
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Přichází doba táboráků. Zpestřete si 
jídelníček uzeninou z Třebešova

Doba táboráků je tady a určitě se neobejde bez opékané uzeniny!
V sortimentu Farmy Třebešov najdete také uzeninu ze zvěřiny ulovené v našem krásném regionu.

V čem jsme jiní? 
Garantujeme: prvotřídní kvalitu, jasný původ masa, čerstvost masa a uzeniny a výjimečnost produktu.

Připravili jsme pro vás tradiční staročeské pochoutky vyrobené z nejlepších surovin a vhodné ke grilování: Far-
mářské párky jsou z vepřového masa, třebešovský vuřt se zvěřinou (vpravo) a kousky špeku a farmářské špekáčky 
(vlevo) se dělají z vepřového masa o také obsahují kousky špeku.



Naši oslavenci
v květnu 2018

MATRIX INFO | oslavenci

divize Automotive
Suchý Aleš

divize Autocentrum
Kučera Michal
Martinec Ondřej

divize Wood
Pulpán Oldřich
Krátká Ivana
Zákravská Petra
Chaloupka Vlastimil

divize Windows
Grund Martin
Machačová Petra
Pirkl Martin

divize Správa
Snížek Ondřej

Matrix Hotels, s.r.o.
Bohušová Nikola 
Samešová Eva 
Hejná Markéta 
Štěpánová Jitka

Dřevocentrum CZ, a.s.
Válek Petr
Kulhavý Ondřej
Šanca Štěpán
Brudný Radim
Doskočil Karel
Mosnáková Martina
Szöcsová Šárka

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

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

Zaměstnanecké Benefity

Den volna
navíc

Levnější
elektřina

Mobilní
tarify

Sleva na zboží
MATRIX

Životní
pojištění

Penzijní
připojištění

Doporuč
kolegu

Doporuč
zákazníka

Závodní
stravování
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Odpověď na otázku teplotní 
odolnosti a spojování 
různých materiálů.

Nová generace pásek VHB od společnosti 3M dokáže nahradit 
mechanické upevňovací prvky a pomůže Vám s řešením úkolů, které 
jste až doposud považovali za neřešitelné. Naše nová oboustranně 
lepicí akrylová pěnová páska nabízí vysokou počáteční adhezi 
a přizpůsobivost. Má vynikající teplotní odolnost a výbornou 
přilnavost k širokému spektru podkladů. Vyzkoušejte si pevnost
a spolehlivost nové generace pásek 3M VHB.

Testováno v Laboratoři MATRIX

Pásky 3M™ VHB™ 
Řada GPH – Univerzální páska pro vysoké teploty

 
 

3M™ VHB™ 
pásky příští 

generace

autorizovaný distributor



Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou až 25 %. Samozřejmostí je možnostpřezutí za 299 Kč nebo uskladnění 
pneumatik za 499 Kč. V rámci jarní servisní prohlídky zkontrolujeme funkčnost vaší klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme 
podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího. To vše za akční cenu 249 Kč. 

Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů vám jako bonus přibalíme koncentrát náplně do ostřikovačů. K sadě 4 kusů akčních 
hliníkových disků dostanete jako bonus bezpečnostní šrouby kol. Na akční sortiment příslušenství můžete využít až 15% zvýhodnění.

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz

MATRIX a.s., Lipovka 142, 516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 280-1, autocentrum@matrix-as.cz, www.matrix-as.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Jarní servisní prohlídka za 249 Kč
     včetně kontroly klimatizace

TĚŠÍTE SE NA LÉTO?
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