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Vážené dámy, vážení pánové, drazí hosté – přátelé

Dnes se setkáváme u příležitosti oslav 100. výročí vzniku První československé republiky.

První republika jako stát, ke kterému mnozí z nás dnes vzhlíží jako k našemu vzoru, vznikla na ideálech jednoty, demokracie 
a čechoslovakismu. Tedy hodnot, které v dnešní společnosti mnohdy jen těžko nalézáme.

Zrodila se jako fénix z popela a trosek starého rakousko-uherského mocnářství, aby se za pouhých dvacet let vypracovala  
a postavila mezi nejvýznamnější světové hospodářské a vojenské mocnosti.

První republika se před sto lety zrodila v krvi našich legií, sokolů a orlů a v neposlední řadě a to především, v krvi našich  
rakousko-uherských vojáků, kteří bojovali za svůj stát a za stát svých rodičů, ale zároveň těch vojáků, kteří se v době rozhod-
né neváhali přidat a poslušně přešli pod prapor nově vzniklého státu Čechů a Slováků.

První republika se zrodila v těžkých bojích, kdy musela bránit svou nově nabytou suverenitu, a to proti sudetským Němcům, 
Polákům, kteří požadovali území Těšínska; Maďarské republice rad, která se snažila šířit myšlenku světové komunistické 
revoluce, nebo proti nově vzniklým slovenským pseudostátečkům.

První republika se zrodila na rozvráceném hospodářství s podvyživeným národem a množstvím cizích, nemohoucích a po-
třebných uprchlíků na vlastním území.

Přes všechny tyto nedostatky vznikl uprostřed Evropy silný, civilizovaný a demokratický stát s národem, který se,  
a to i přestože k tomu měl to pravé „podhoubí“, nikdy nepřiklonil a nedal strhnout k totalitarismu, diktatuře a agresi.

Stali jsme se tak společenským, mravním, demokratickým a vojenským vzorem pro celý svět.

A i když nastaly doby, kdy jsme museli sklonit hlavu a přijímat rány a násilí, které bylo na našich národech pácháno, dokázali 
jsme si vždycky zachovat hrdost.

Vždycky jsme byli svobodní a hrdí a i když se naše národy rozdělily, naše společná minulost nás bude navždy spojovat.

A právě tato lípa, kterou jsme na oslavu vzniku naší společné republiky vysadili, nám bude onu společnou historii další de-
sítky a možná i stovky let připomínat.

Buďme hrdi na to, že v našich kořenech je Československo!
Hrdý stát Čechů a Slováků!
Hrdý stát, který v tomto roce slaví sto let své existence!

Proslov ze slavnostního aktu vysazení Lípy republiky, který se konal 16. září v Letovisku Studánka.

Mluvil Mgr. Jindřich Žák, regionální historik a kurátor sbírkového fondu Městského muzea Žamberk

Republika slaví sto let 
od svého založení
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Slovo generálního 
ředitele
MATRIX, a.s.
Ing. Libor Burian, MBA

Téma čísla: 4Česká firma MATRIX oslavila 
sto let od založení republiky
Tento měsíc si připomeneme významné výročí. Osmadvacátého říj-
na to bude přesně sto let, co vznikla samostatná Československá 
republika. Stát, ke kterému celá řada lidí i dnes vzhlíží jako k opěvo-
vanému vzoru. Stát, který byl založen na ideálech jednoty, demo-
kracie a čechoslovakismu na troskách rakousko-uherské monarchie. 
Sice mu bylo dopřáno pouhých dvacet let existence, přesto se ale 
stal jednou z  nejvýznamnějších světových hospodářských velmocí.

16
10

22Slovo ředitele: Nová 
Studánka už je s námi osm let
Od obnovení Letoviska Studánka už uběhlo dlouhých osm let. 
Stejně dlouhou dobu je jejím ředitelem Bc. Petr Čermák, který se 
pro MATRIX Info za uplynulou dobou ohlédl.

Specialisté z oblasti automotive se sjeli na dvoudenní konferenci, kde 
si vyměnili poznatky o brousicích a lepicích systémech. Sto odborníků 
českého průmyslu působících v oblasti povrchových úprav a lepení při-
jalo pozvání pořadatele MATRIX Automotive na odbornou konferenci 
Trendy v povrchové přípravě a lepení 2018. Ta se konala 11. a 12. září 
2018 v letovisku Studánka u Rychnova nad Kněžnou.

Divize Automotive 
pozvala na konferenci 
špičkové odborníky

Vážení čtenáři,

toto vydání MATRIX Info vychází v měsíci, ve 
kterém vrcholí série výročí spojených s historií 
naší země. Osmadvacátého října si připomene-
me sto let od založení Československa.

Na tento významný milník se naše společnost 
MATRIX zaměřila, což dokládá hned několik 
článků, které najdete uvnitř časopisu.

A nyní mi už dovolte, abych naší republice, 
všem jejím občanům, ale i společnosti MATRIX 
popřál do dalších let hodně zdaru.

Ing. Libor Burian, MBA

Třebešovské pilnici 
požehnal kardinál 
Dominik Duka
Největší investice v historii společnosti MATRIX napsala v sobotu 6. října 
pomyslnou tečku. Novou pilnici v Třebešově totiž posvětila hlava čes-
ké katolické církve kardinál Dominik Duka, kterého po rozsáhlém areá-
lu divize Wood provedli generální ředitel MATRIX, a.s. Ing. Libor Burian  
a ředitel dřevařské divize Vlastimil Chaloupka.
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Rok významných 
výročí vrcholí

Oslavy sta let republiky v domovské obci společnosti MATRIX.
Na financování pomníku k výročí republiky a poctě šesti třebešovských legionářů se podílel i MATRIX.
Vpravo generální ředitel společnosti Ing. Libor Burian.
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Tento měsíc si připomeneme významné vý-
ročí. Osmadvacátého října to bude přesně 
sto let, co vznikla samostatná Českoslo-
venská republika. Stát, ke kterému celá 
řada lidí i dnes vzhlíží jako k opěvovanému 
vzoru. Stát, který byl založen na ideálech 
jednoty, demokracie a čechoslovakismu 
na troskách rakousko-uherské monarchie. 
Sice mu bylo dopřáno pouhých dvacet let 
existence, přesto se ale stal jednou z  nej-
významnějších světových hospodářských 
velmocí.

Sto let republiky si po celý rok připomíná 
také společnost MATRIX, a.s. z Třebešova. 
Ryze česká firma se za sedmadvacet let své 
existence vypracovala v silný podnik s širokou 
působností. K výročí republiky promluvil gene-
rální ředitel MATRIX, a.s. Ing. Libor Burian.

Letos slavíme jedno z nejvýznamnějších vý-
ročí moderních dějin českých zemí. Jak se 
MATRIX připravil na oslavy sta let od zalo-
žení republiky?

„Připravovali jsme se opravdu důkladně. 
Všechny společenské, kulturní a sportovní 
akce společnosti MATRIX se v tomto roce ko-
nají v duchu oslav sta let republiky. Jedním  
z vrcholů pak bylo vysazení Lípy republiky, kte-
ré se uskutečnilo 16. září v Letovisku Studánka. 
Po zasazení jsem popřál všem lidem, kteří bu-
dou pod lípou stát, aby jim dávala blahodárný 
stín v létě a stejně tak aby byla Česká republika 
příjemným místem pro život. Další významnou 
událostí potom bylo odhalení pomníku šesti 
legionářům z Třebešova, které se v domovské 

obci společnosti MATRIX uskutečnilo v neděli 
30. září.“

Jak vnímáte oslavy sta let od založení Čes-
koslovenska vy osobně?

„Především bych chtěl říci, že rok 2018 jsme 
si nechtěli nechat utéct, a to hlavně proto, že 
jsme českou firmou a jsme rádi, že prosperuje-
me a žijeme v naší krásné české zemi. A k vaší 
otázce. Rok 1918 byl po tři sta letech vyvrcho-
lením národního uvědomění, které zakončilo 
založení Československé republiky. Ta vznikla 
na rozvalinách první světové války a pro Čechy 
byla zhmotněním touhy několika generací. 
Pro Slováky to bylo dokonce poprvé od Velko-
moravské říše, kdy měli vlastní stát. Celé této 
snaze samozřejmě předcházela obrovská vůle 
Čechů i Slováků.“

Koho si vy osobně z doby založení republi-
ky nejvíce vážíte?

„Vznik republiky by nebyl především možný 
bez hrdinství československých legií na všech 
frontách, kde naši vojáci bojovali. A nutno do-
dat, že bojovali za něco, co ještě neexistovalo. 
Bojovali za naději, že jejich námaha a utrpení 
nakonec vyústí v samostatnou republiku, což 
se naštěstí skutečně podařilo.“

Po vzniku republiky následovalo úspěšné 
dvacetileté období. Na výsluní se dostala 
celá řada vynikajících podnikatelů. Máte  
v tomto období nějaký vzor?

„Pokud bychom hovořili o vzorech, které 
mám já, ale určitě i celá řada dalších podnikate-
lů nejenom u nás, pak je to určitě Tomáš Baťa. 

Oceňujeme hrdinství 
československých legionářů

„Vznik republiky by nebyl především možný bez hrdinství československých legií na všech fron-
tách, kde naši vojáci bojovali. A nutno dodat, že bojovali za něco, co ještě neexistovalo. Bojova-
li za naději, že jejich námaha a utrpení nakonec vyústí v samostatnou republiku, což se naštěstí 
skutečně podařilo.“

Česká firma 
MATRIX oslavila sto let 
od založení republiky
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Nádherný příběh rodiny Baťů je jistě inspirující a hodný ob-
divu. Takových Baťů ale byla v tehdejším Československu 
celá řada. V našem regionu můžeme vzpomenout velkého 
vynálezce a konstruktéra, zakladatele firmy Jawa Františka 
Janečka. I díky nim jsme patřili mezi nejrozvinutější země 
tehdejšího světa.“

Máte v období vzniku republiky nějakou oblíbenou 
osobnost?

„Nerad bych na někoho zapomněl. Vedle notoricky zná-
mých T. G. Masaryka a Edvarda Beneše bych jistě zmínil An-
tonína Švehlu nebo velkého finančníka Aloise Rašína. Urči-
tě bych jmenoval i Milana Rastislava Štěfánika, který patřil 
mezi nejvýznamnější budovatele nové republiky. Byl spolu 
s Vavro Šrobárem slovenským zástupcem osobností, které 
stály u zrodu republiky.“

Když už jsme narazili na Slovensko, tak nám řekněte, 
jaký k němu máte vztah?

„Slovensko a Slováky obecně mám velmi rád. Musím říct, 
že je jistě škoda, že jsme se před pětadvaceti lety rozděli-
li. My jako MATRIX ale máme u našich východních sousedů 
stále kontakty. Například v Trnavě působí naše dceřiná fir-
ma MATRIX Trade Trnava.“

Co byste popřál naší republice do dalších let její exis-
tence?

„Republice bych přál osvícené a poctivé politiky, kteří 
by nás vedli dnešním světem s rozumem a uvážlivě. České 
země mají velmi bohatou historii, mnoho našich výrazných 
mužů a žen stálo v čele našeho národa pevně, hrdě, sebe-
vědomě a poctivě. Během staletí si Češi prošli mnohými 
úskalími a překonali řadu nástrah, ale vždy jsme přežili a 
svojí inteligencí, uměním a pracovním umem dnes patříme 
k nejrozvinutějším národům světa.“

„
„Silen buď a nepovol, 

jsi-li v lese žití dub; 
jsi-li pouze trávy stvol, 
schyl se, ale neustup. 

Dub anebo třeslice,
drž se půdy, kde jsi vzrost‘: 
zlomí-li tě vichřice, 
žil‘s jak muž - a to je dost.

Josef Václav Sládek

Ni zisk, ni slávu!
Je jen jedna čest.
Pro život příštích
vlastní život nést.
Mrtví, živí, nezrození dosud,
v bratrství vroucím neseme svůj osud!
Nechť silná těla vede silný duch!
Horoucí pravdou spjat je k druhu 
druh!
Otroctví, lži a nesvobodě – zmar!
Bratrství, pravdě, republice – zdar!

Výňatek z recitativu 
skladby prostných můžů 

na X. Všesokolském sletu 
v Praze roku 1938
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28. říjen 1918 
na Studánce připomíná 

lípa stříbrolistá.

Management společnosti MATRIX 
si připomněl 100 let republiky

Letošní rok plný významných historických výročí vy-
vrcholí 28. října oslavou sta let od založení Českoslo-
venska. Důležitou událost si připomněli v neděli 16. 
září před hotelem Studánka u Rychnova nad Kněžnou. 
Management společnosti MATRIX a obecní zastupitelé 
přilehlých obcí zde slavnostně vysadili Lípu Republiky.

„Nově vysazené lípě stříbrolisté přeji, ať roste a vzkvétá. 
Ať její koruna poskytne lidem blahodárný stín k odpočinku, 
a sílí stejně jako Česká republika. Nechť je naše vlast dob-
rým domovem dalších generací...,“ řekl při slavnostní řeči 
generální ředitel společnosti MATRIX Ing. Libor Burian.

Slavnostní akt doplnil výklad Mgr. Jindřicha Žáka, regio-
nálního historika a kurátora sbírkových fondů Městského 
muzea Žamberk a proslovy přítomných starostů.

Příští měsíc oslaví sto let od svého založení Československá republika. Významné výročí si před hotelem Studánka připomněl management 
společnosti MATRIX, a.s. a představitelé samospráv přilehlých obcí. Zleva ekonomický ředitel Ing. Michal Jindra, ředitel Autocentra Lipovka 
Miroslav Moravec, ředitel Dřevocentra CZ Ing. Martin Konvalina, ředitel divize Windows Tomáš Hrábek, ředitel divize Wood Vlastimil Chaloup-
ka, ředitel divize Automotive Jaroslav Švarc, generální ředitel MATRIX, a.s Ing. Libor Burian, starosta Rychnova n. K. Ing. Jan Skořepa, starosta 
Javornice Bc. Vlastimil Zachoval, projektový manažer Ing. Martin Bárta, finanční ředitel Ing. Jakub Kaloč a místostarostka Rychnova n. K. Mgr. 
Jana Drejslová.

Lípu Republiky pomohl zasadit 
i rychnovský starosta Ing. Jan Skořepa
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Necelý kilometr dlouhý most v Kuněticích dostal nové dřevě-
né opláštění. Dodávku kvalitního modřínového dřeva obstara-
la divize MATRIX Wood. Sousední Počáply tak mohou obyvate-
lé Kunětic navštěvoval již po krásném novém povrchu.

Opět po roce se na rybníku v Třebešově sešli rybáři, aby 
poměřili své umění. Tradiční podzimní rybářské závody 
uspořádala divize MATRIX Wood ve spolupráci s Farmou 
Třebešov a Mysliveckou společností MATRIX v sobotu 29. 
září. Čtyřiadvacet rybářů se sešlo už v sedm hodin ráno  
a do poledne nachytali 161 kusů ryb v celkové délce 3 015 
cm. Nejlépe si vedl Josef Poslušný (19 ryb), druhý skončil 
se sedmnácti kusy Luděk Štencar a třetí byl Jakub Štencar 
(11 ryb). Závody proběhly za pěkného podzimního poča-
sí, nechybělo občerstvení, které připravoval Petr Brandejs  
z divize Wood a zvěřinové klobásky z Farmy Třebešov.

Divize Wood dodala 
dřevo na opláštění 
mostu v Kuněticích

Divize Wood a Farma 
Třebešov uspořádali 
rybářské závody

Tradiční jelenářská 
výprava na Slovensko
I v letošním roce (u příležitosti 100. výročí od založení Čes-
koslovenské republiky) se uskutečnila Jelenářská výprava.
Zúčastnilo se jí deset osobností českého hospodářského 
a veřejného života. V krásných Slovenských revírech bylo 
uloveno ve dnech 18. až 21. září celkem šest jelenů.
 

Lovu zdar!
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Stovky hodin v kontaktu 
s koncovými zákazníky

MATRIX Automotive úspěšně 
spolupracuje s 
Společnost Berry Global byla založena v roce 1967 pod ná-
zvem Imperial Plastics a nyní má více než 24 000 zaměst-
nanců operujících celosvětově v 135 závodech. V roce 
1972 vstoupila společnost na kontejnerový trh a v roce 
1983 zakoupil Imperial Plastics společnost Jack Berry Sr. 
a přejmenovala se na Berry Plastics. Od roku 1988 do roku 
2014 společnost Berry Plastics Group, Inc. dokončila té-
měř 40 akvizic a začala v říjnu 2012 obchodovat na burze v 
New Yorku pod značkou BERY.

Značka Chicopee® (ve vlastnictví Berry Global) vznikla  
v roce 1823, byla orientovaná na produkci bavlny. V roce 1916 
začala dodávka netkaných bandáží kvůli první světové válce.

Společnost se časem transformovala na zavedenou značku 
vlastněnou několika nadnárodními organizacemi. Ve 40. letech 
20. století bylo založeno pro průmysl první výzkumné a vývo-
jové centrum, které bylo první svého druhu. V 70. letech 20. 
století změnil vynález J-Cloth® Chicopee způsob, jakým lidé  
v kuchyni doposud používali utěrky. Tento krok do srdce do-
mova vytvořil silné spojení mezi Chicopee® a trhu s potravina-
mi. Odtud se tato značka stala známou ve všech segmentech, 
jako jsou například Automotive, Foodservice, Healthcare, In-
dustry a Building Care.

Ing. Vlastimil Němec, MBA Commercial Principal at Berry 
Global říká.:

„Jsme hrdí na to, že jsme vyvinuli ve společnosti Berry 
Global produkty a služby, které nabízíme. Naše chopnost 
podporovat stávající i nové zákazníky v každé fázi procesu 
vývoje produktu, včetně odborných znalostí v oblasti spo-
třebitelských pohledů, myšlenek a designu, výroby, výzkumu  
a vývoje, nám umožnila stát se lídrem v tomto odvětví na celo-
světové úrovni.“

„Ve společnosti Berry Global značky Chicopee® strávíme 
každý týden stovky hodin v kontaktu s našimi koncovými zá-
kazníky. Toto jedinečné rozhraní nám umožňuje reagovat na 
skutečné problémy našich zákazníků přímo v našich marketin-
gových a vývojových týmech. Tato přímá vazba je pak využívá-
na v průběhu celého procesu vývoje produktu, při kontrole a 
přezkoumání toho, že vyvinuté řešení je účelné a ztělesňuje 
značku Chicopee®. Díky specializované pilotní linii jsme schop-
ni vyrobit požadované netkané textilie, což přináší efektivitu 
při používání našich utěrek Chicopee® u našich zákazníků na-
příčvšemi sektory.“
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Trendy v povrchové 
přípravě a lepení 2018
Konference ukázala širokou paletu 
nabídky MATRIX Automotive.

Specialisté z oblasti automotive se sjeli na dvoudenní 
konferenci, kde si vyměnili poznatky o brousicích a lepi-
cích systémech. Sto odborníků českého průmyslu působí-
cích v oblasti povrchových úprav a lepení přijalo pozvání 
pořadatele MATRIX Automotive na odbornou konferenci 
Trendy v povrchové přípravě a lepení 2018. Ta se konala 
11. a 12. září 2018 v letovisku Studánka u Rychnova nad 
Kněžnou.

„Zákazníkům jsme chtěli ukázat širokou paletu nabídky, kte-
rou MATRIX Automotive disponuje. Neděláme pouze techno-
logie broušení a lepení, ale nabízíme přibližně 20 % doplňko-
vých technologií. Mezi ně patří například mechanické čištění 
povrchů, plazmové aplikace na přípravu povrchů a další pro-
dukty,“ prozradil ředitel MATRIX Automotive Jaroslav Švarc.

Tým divize Automotive si vytyčil za cíl pozvat na konferenci 
specialisty, které chce přímo oslovit. Jednalo se o osobnosti 

Divize Automotive pozvala 
na konferenci špičkové odborníky

z klíčových úseků jako je vývoj, výroba a technologie. Těm se  
prezentovaly všechny inovativní technologie, které nabízí do-
davatelé MATRIX Automotive. 

„MATRIX Automotive by měl propojovat svět laboratoří  
a koncových zákazníků. Máme přehled o požadavcích jednotli-
vých trhů a tyto potřeby se potom snažíme přenášet i do pro-
středí vývojových laboratoří,“ vysvětlil ředitel Švarc.

Na Studánku dorazilo i čtrnáct klíčových odborníků z jed-
notlivých oblastí segmentu automotive, tedy všichni, kteří 
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byli pozváni. Přijel například Walter Bortoluzziho (společnost DowDupont), který stál přímo u vý-
voje nového produktu v Curychu. Na Studánku se dostavil také Thomas Laule, odborný zástupce  
a konzultant firmy Kömmerling z Porýní. V neposlední řadě je potřeba zmínit Ing. Luboše Prokůpka  
z Ústavu chemie a technologie makromolekulárních látek, Oddělení syntetických polymerů, vláken 
a textilní chemie Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Na tomto pracovišti již ně-
kolik let probíhá intenzivní spolupráce s MATRIX Automotive, a to nejen v zadávání diplomových  
a bakalářských prací, ale i v oblasti vývoje nových produktů.

„Chceme nastavit novou platformu odborné komunikace pro řešení nových technických a tech-
nologických úkolů. Pilně pracujeme na propojení světa vývojových laboratoří dodavatelů s praktic-
kými požadavky trhu, tedy koncových odběratelů. Chceme maximálně využít všech synergických 
efektů, které jsme za více než 25 let nashromáždili,“ řekl závěrem Jaroslav Švarc.

Součástí prvního dne konference byla i venkovní praktická ukázka, na které nechyběl jediný 
účastník konference. Přihlížející viděli v akci závěsnou techniku společnosti Scott Safety, která je 
novou akvizicí firmy 3M.

Součástí konference byl i bohatý doplňkový program. Zástupce společnosti 3M předvedl ukázku nových možností vyprošťovací 
techniky.

Walter Bortoluzzi

Luboš Prokůpek

Thomas Laule

„Po více než pětadvaceti letech spolupráce vzniká mezi 
dodavateli a odběrateli, stejně jako v manželství, vztah, 
který lze definovat slovem partnerství. Jde o vyšší třídu kla-
sického dodavatelsko-odběratelského kontaktu, kdy se oba 
subjekty snaží vytěžit ze svazku maximum. V partnerství jde 
o nanejvýš otevřenou spolupráci, výsledkem je pak posun 
obou subjektů. Jestliže víme, že se nacházíme někde v am-
plitudě konjunktur, je třeba se smysluplně připravit na pří-
padný opak. Věci, technologie, lidé, vztahy i různé pohledy 
se stále mění. Lze připustit, že i rychlost změň se neustále 
zvyšuje. Jedinou konstantou pro tuto změnu je potom čas, 
přesněji jeho efektivní využití. To jsou základní důvody, proč 
se MATRIX Automotive rozhodl konferenci Trendy v povr-
chové přípravě a lepení 2018 uspořádat.“

Jaroslav Švarc
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Nový Kodiaq RS nabízí sportovní 
charakter a vysoký komfort

Škoda Fabia
Combi TSI 1,2 / Ambition / manuál

Tachometr: 16 690 km
Motor: benzin, 81kW
Do provozu: 12/2016

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, kola z lehkých 
slitin, přední mlhovky, střešní nosič, uka-
zatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka, 
zadní stěrač s ostřikovačem

Vnitřní výbava
Dekor interiéru (dřevo, hliník atp.), dě-
lená zadní sedadla, el. ovládání oken, el. 
ovládání zrcátek, klimatizace mechanic-
ká, loketní opěrka přední, malý kožený 
paket, Maxi Dot, nastavitelný volant

289 000 Kč 
238 843 Kč bez DPH

Aktuální nabídka ojetých vozů | Škoda Plus 

Škoda Octavia
DSG TSI 1,4 / Ambition / automat

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

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, el. vyhřívané 
přední sklo, kola z lehkých slitin, přední 
mlhovky, ukazatel vnější teploty, vyhří-
vaná zrcátka

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání 
oken, el. ovládání zrcátek, handsfree, 
klimatizace mechanická, loketní opěrka 
přední, malý kožený paket, Maxi Dot, 
multifunkční volant, nastavitelný volant, 
vyhřívaná sedadla, tempomat

399 000 Kč 
329 752 Kč bez DPH

Rodinu vozů Škoda obohatila další novinka. Mladobo-
leslavská automobilka přichází s modelem Kodiaq RS, 
který nabízí sportovní a vysoce výkonný vůz, jehož 
světová premiéra proběhla na říjnovém autosalonu  
v Paříži.

Sportovní interiér a vysoká funkčnost a praktičnost no-
vého Kodiaqu jsou propojeny s velkorysou prostorností. 
Už ve standardní výbavě jsou připravena sportovní sedadla  
s integrovanými hlavovými opěrkami potaženými materi-

álem Alcantara používaným v motorsportu. Dobře vypadá  
i sportovní volant s červeným kontrastním obšitím a novým 
logem RS nebo palubní deska s karbonovým vzhledem.

Ještě před svým uvedením na trh dokázala nová Škoda 
Kodiaq RS, jako vůbec první vysoce výkonné SUV české 
značky, že obstojí i na nejnáročnější závodní trati světa. Na 
legendární Severní smyčce (Nordschleife) Nürburgringu 
zajela závodnice Sabine Schmitz se sedmimístým SUV rych-
lostní rekord.
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Využijte výprodej předváděcích 
vozů Autocentra MATRIX

Pro více informací volejte 775 712 707, 775 713 327 nebo navštivte web autocentrum.matrix-as.cz

Škoda Octavia
Combi TDI 2,0 / L&K / automat

Tachometr: 18 390 km
Motor: 2.0, nafta, 135kW
Do provozu: 10/2016

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, el. vyhřívání 
přední okno, kola z lehkých slitin, me-
talický lak, natáčecí světlomety, přední 
mlhovky, střešní nosič, tažné zařízení, 
ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcát-
ka, xenonové světlomety

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
handsfree, el. ovládání zrcátek, klima-
tizace automatická, loketní opěrka 
přední, malý kožený paket, Maxi Dot, 
multifunkční volant, nastavitelný volant, 
vyhřívaná sedadla

629 000 Kč 
519 835 Kč bez DPH

Škoda Karoq
1.5 TSI / Style / automat

Tachometr: 790 km
Motor: 1,5 benzin, 110kW
Do provozu: 08/2017

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
el. vyhříváné přední okno, kola z lehkých 
slitin, natáčecí světlomety, panoramatic-
ká střecha, střešní nosič, tažné zařízení, 
tónovaná skla, vyhřívaná zrcátka, xeno-
nové světlomety

Vnitřní výbava
Bluetooth, dekor interiéru (dřevo, hliník, 
atp.), dělená zadní sedadla, el. ovládání 
oken, handsfree, el. ovládání zrcátek, 
klimatizace automatická, loketní opěrka 
přední, malý kožený paket, Maxi Dot, 
multifunkční volant, nastavitelný volant

819 000 Kč 
676 860 Kč bez DPH
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SUPERB SportLine 
 » Motor 2.0 TDI, 140 kW, 6-stup. mech.
 » Výbava Superb SportLine
 » Barva šedá Business metalíza
 » Interiér černý
 » Stav km 100
 » Číslo komise 565293
 » Emise CO2 114 g/km
 » Spotřeba 5.2 | 3.9 | 4.4 l/100km
 » Typ paliva diesel

OCTAVIA Ambition 
 » Motor1,6 TDI, 85 kW, 5-stup. mech.
 » Výbava Ambition
 » Barva stříbrná Brilliant metalíza
 » Interiér černý
 » Stav km 100
 » Číslo komise 555432
 » Emise CO2 106 g/km
 » Spotřeba 4.6 | 3.8 | 4.1 l/100km
 » Typ paliva diesel

SUPERB COMBI Style
 » Motor 2,0, TDI 140 kW, 7-stup. automat. 4x4
 » Výbava Style
 » Barva hnědá Magnetic metalíza
 » Interiér černý
 » Stav km 1 500
 » Číslo komise 595429
 » Emise CO2 137 g/km
 » Spotřeba 6.1 | 4.7 | 5.2 l/100km
 » Typ paliva diesel

Cena 999 990 Kč

Cena 848 170 Kč

Cena 475 900 Kč

- 22%

- 18%

- 19%
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Zrekonstruovaný 
showroom najdete 
v Hradci Králové, Střelecká 861

Prodejna MATRIX Windows 
v Hradci Králové změnila podobu

Chcete šetřit teplo i peníze? Jistě, kdo by nechtěl. 
Společnost MATRIX Windows proto přichází s akcí 
trojsklo za cenu dvojskla, díky které mají zákazníci 
možnost dosáhnout na kvalitní produkt za příznivou 
cenu. Neváhejte a informujte se u společnosti MATRIX 
Windows. Můžete se také jít podívat do nově zrekon-
struovaného showroomu v Hradci Králové, kde vám  
o oknech řeknou vše podstatné.

„Trojsklo uspoří více tepelné energie, která se pak drží 
v interiérech. U trojskla je přitom úspora dokonce o polo-
vinu větší než u dvojskla,“ říká obchodní ředitel MATRIX 
Windows Petr Karásek.

Na trojskle jsou navíc hned dvě odrazové fólie pomáha-
jící minimalizovat tepelné úniky a také snižují míru přená-
šeného hluku. Pokud si uvědomíme, že topná sezona trvá 
v České republice v podstatě půl roku, jsou výhody trojskla 
jasné. Další výhodou je navíc fakt, že u trojskla je možné 
vylepšit skladbu skel, a tím pádem docílit menší hlučnosti.

Více informací vám poskytnou v showroomu v Hrad-
ci Králové, který nedávno prošel rekonstrukcí. Nyní vás 
přivítá atraktivní vzhled laděný do firemních barev divize 
Windows. O zákazníky se zde navíc stará nový obchodní 
zástupce Jan Bartoš.

V nabídce MATRIX Windows 
dále naleznete:

• Plastové vchodové dveře
• Hliníkové vchodové dveře
• Dřevěné vchodové dveře
• Dveřní výplně Perito
• Sítě proti hmyzu
• Poštovní vhozy
• Poštovní schránky
• Omezovače otvírání
• Vlhkoměry
• Gecco klapky
• Dveřní zavírače
• Různé typy dveřního kování (madla, kliky)
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Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

Jana Kufová, tel.: 777 712 783
Petr Karásek, tel.: 778 493 232

Dřevěná okna divize Windows 
zdobí novostavbu v Chocni
Jedna z největších stavebních společností na našem 
trhu, CHLÁDEK & TINTĚRA, Pardubice si jako generál-
ního dodavatele oken k realizaci dodávky a komplet-
ní montáže dřevěných oken pro výstavbu zcela nové 
administrativní budovy Lesů České republiky v Chocni 
vybrala společnost MATRIX Windows.

Celá budova je řešena jako dřevostavba s atypickým 
zaoblením venkovních stěn s různými poloměry zakřivení. 
Samotná montáž byla velmi náročná. Zaměstnanci Win-
dowsu použili osvědčená okna EURO 92 zasklená izolač-
ním trojsklem.

Kompletní zakázka byla předána bez vad a nedodělků.  
Z tohoto důvodu byl MATRIX dodavatelskou firmou ná-
sledně požádán, aby realizoval také vnitřní parapety, 
okenní ostění a nadpraží. Zde bylo nutné kopírovat oblou-
kový půdorys celé budovy.

Okna z Lipovky uspěla ve zkoušce těsnosti tzv. Blower-
Door testu, kdy se „nafouknutím“ celé budovy zjistí 
kvalita její vzduchotěsnosti. Vše proběhlo k maximální 
oboustranné spokojenosti a tak se lze domnívat, že 

to nebyla poslední spolupráce MATRIX Windows a jedné  
z nejvýznamnějších českých stavebních firem.
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Areál divize Wood 
si prohlédla hlava 
české katolické církve

Třebešovské pilnici požehnal 
kardinál Dominik Duka
Největší investice v historii společnosti MATRIX napsala 
v sobotu 6. října pomyslnou tečku. Novou pilnici v Třebe-
šově totiž posvětila hlava české katolické církve kardinál 
Dominik Duka, kterého po rozsáhlém areálu divize Wood 
provedli generální ředitel MATRIX, a.s. Ing. Libor Burian  
a ředitel dřevařské divize Vlastimil Chaloupka.

Za poslední tři roky se v Třebešově udělal ohromný kus prá-
ce. Vznikl zde zbrusu nový areál dřevařské divize, v jehož stře-

Kardinála Dominika Duku na jeho prohlídce po areálu společnosti MATRIX doprovázel ředitel divize Wood Vlastimil Chaloupka (vlevo) a farář 
z nedalekých Černíkovic Mgr. Jan Bystrý.
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du stojí moderní pilnice. Investici za stovky milionů korun nyní 
svým požehnáním potvrdil kardinál Dominika Duka.

„Návštěva kardinála Dominika Duky je pro společnost MA-
TRIX velký svátek. V Třebešově sice není pan kardinál poprvé, 
ale na tuto návštěvu jsme dlouho čekali. Pana kardinála jsem 
totiž před časem poprosil, jestli by si ve svém velmi náročném 
programu našel chvilku času a požehnal nové pilnici v Tře-
bešově,“ komentoval slavnostní den generální ředitel firmy  
MATRIX Ing. Libor Burian.

Ještě před samotným požehnáním si kardinál Duka prošel 
celý areál. Navštívil jak pilnici, tak haly hoblovaného programu, 
kde si prohlédl širokou paletu výrobků, které je MATRIX schop-
ný svým zákazníkům dodávat. Hlava české církve viděla i zcela 
nové sušicí komory, které byly dokončeny teprve před několi-
ka týdny. Hned vedle nich stojí konstrukce skladovací haly, ta 
na své dokončení ještě čeká.

Na závěr návštěvy si kardinál Duka našel v loveckém salon-
ku Farmy Třebešov chvíli na otázky přitomných.

Kardinál Duka se tak na vlastní oči přesvědčil, že v Třebe-
šově stojí moderní a komplexní dřevařský závod, který je za 
plného provozu schopen týdně naplnit řezivem pětadvacet 
kamionů.

S panem kardinálem byl během prohlídky v živé diskuzi i generální ředitel MATRIX, a.s. Ing. Libor Burian. Dole je vidět, že 
se na novou pilnici přišla podívat celá řada dalších osobností.
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Zajímavost z Finska
Finsko má 75 % zalesnění, Česká republika pouze 33 %.

Ing. Tomáš Dostál přináší do divize 
Wood zkušenosti z Finska

Do Třebešova dojíždí nová posila obchodního týmu divi-
ze Wood Ing. Tomáš Dostál z Náchoda. Ve svém novém 
pracovišti za své dvouměsíční působení oceňuje příjemné 
prostředí nové pilnice, ale i možnost podílet se na zahra-
ničním obchodu. Pro ten si přinesl zkušenosti ze svého 
ročního pobytu ve Finsku.

Můžete se čtenářům MATRIX Info představit?
„Studoval jsem v Praze na České zemědělské univerzitě, 

Lesnické a dřevařské fakultě obor dřevařství. Jsme spolužáci  
s Lukášem Hlaváčkem, který v divizi Wood také pracuje. Do-
konce jsme skládali státní zkoušku ve stejný den. Poslední rok 
jsem pracoval ve firmě zabývající se správou budov. Ve společ-
nosti MATRIX je to tedy má první pracovní zkušenost v dřevař-
ském průmyslu, do kterého jsem vždycky chtěl jít pracovat.“

Proč jste si pro svou profesní kariéru vybral právě MA-
TRIX?

„Na univerzitě měl MATRIX na veletrhu pracovních příleži-

tostí prezentaci. Zde jsem tuto společnost poprvé zaznamenal 
a začal se s ní seznamovat.“

V MATRIXU máte na starosti zahraniční obchod.  Jaké za-
hraniční zkušenosti jste dosud získal?

„Rok jsem studoval v rámci programu Erasmus ve finském 
městě Joensuu, které leží asi 430 km severovýchodně od hlav-
ního města Helsinek. Zaujalo mě zde finské školství, které je 
v rámci Evropy vyhlášené. Především pak přístupem učitelů, 
kteří byli vždy připraveni studentům naplno pomoci. Pobyt mi 
také pomohl ve zlepšení anglického jazyka, který nyní v nové 
práci často využívám.“

Získané zkušenosti nyní můžete využít ve společnosti 
MATRIX. Co je náplní vaší práce?

„Nejprve bych měl říci, že absolvuji „kolečko“ po výrobě. Ak-
tuálně se věnuji přejímce a manipulaci s kulatinou. Mé zařazení 
je obchodní referent s návazností na zahraniční obchod. Oslo-
vujeme převážně německé firmy, kterým nabízíme produkty 
z hoblovaného programu. Aktuálně probíhá oslovovací kam-
paň.“

Závěrem nám řekněte několik slov o svém soukromém 
životě.

„Rád sportuji, především závodím na horském kole, ale také 
rád běhám a občas se účastním závodů v triatlonu. Dalším 
mým koníčkem je cestování. Zajímám se také o dřevostavby  
a dřevařský průmysl jako celek.“
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420 m2 na uskladnění 
produktů divize Wood

Areál třebešovské pilnice doplní 
nová skladovací hala

Rozsáhlý areál divize MATRIX Wood obohatí další budo-
va. Vedle devíti nových sušicích komor se právě v těchto 
dnech staví nová skladovací hala, do které budou násled-
ně naskladněny dřevěné produkty, kterých v Třebešově 
vyrábí celou řadu.

Hala zabírá celkově 420 m2 zastavěné plochy a je dimen-
zována na uskladnění vysušeného řeziva potřebného jak pro 
výrobu hoblovaných produktů, tak pro výrobu KVH hranolů. 
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Pobočka v Prostějově...
...nabízí kompletní sortiment stavebního řeziva.

Dřevocentrum CZ otevřelo 
novou pobočku i v září

V minulém vydání MATRIX Info jsme vás informovali  
o otevření nové pobočky ve Znojmě. Druhou pobočku 
jsme otevřeli v Prostějově necelý měsíc poté, a to 3. září, 
tedy první školní den.

Prodejní sklad se nachází v areálu firmy Očenášek - Mikulka 
v ulici Za Olomouckou 4421, kde sídlí více firem, a kde napří-
klad motoristé naleznou kompletní zázemí zahrnující možnost 
parkování, tankování PHM, výměny pneu, mytí vozidel a jejich 
opravy včetně provedení STK.

Základní nabídkou této pobočky je, stejně jako ve Znojmě, 
kompletní sortiment stavebního řeziva, hranolů, fošen, latí  
a prken, dále kompletní hoblovaný program v podobě palu-
bek, KVH profilů, hoblovaných prken a také deskový materiál 
jako jsou OSB desky a překližky. Na prodejně lze zakoupit širo-
ký sortiment spojovacího materiálu, chemických přípravků pro 
ochranu dřeva a také kvalitní nátěrové hmoty.

Zákazníci mohou využít naší nabídky impregnace dřeva  
v impregnační vaně, kde lze smáčet materiál do délky až osmi 
metrů. Jsme také připraveni zákazníkům dlouhý materiál na-
dělit na požadované délky pro snazší transport. Zákazníci mo-
hou také využít našeho servisu v podobě zajištění dopravy .
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Také na tomto středisku jsme se setkali od prvního dne ote-
vření s pozitivní odezvou od zákazníků, kterých nadále přibývá. 
Pozitivně byla přijata marketingová nabídka na vybrané mate-
riály, zákazníci se o nás dozvěděli také z reklamy na rádiu a fi-
remní zákazníci dorazili na základě rozeslaných zvacích dopisů.

Za Dřevocentrum CZ 
Ing. Martin Konvalina

ředitel společnosti

V Prostějově mají k dispozici impregnační vanu, kam se vejdou až osmimetrové produkty.
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Slovo ředitele: Nová Studánka 
už je s námi osm let

Od obnovení Letoviska Studánka už uběhlo dlouhých 
osm let. Stejně dlouhou dobu je jejím ředitelem Bc. 
Petr Čermák, který se pro MATRIX Info za uplynulou 
dobou ohlédl.

Pane řediteli, osmička není kulaté jubileum. Je to tedy 
důvod k ohlednutí se?

„Zcela s vámi nesouhlasím, protože osmička je hezky ku-
laté číslo (smích) a navíc každý milník je dobré využít jako 
ohlédnutí a to z několika důvodů. Je potřeba se podívat do 
zpětného zrcátka a vyhodnotit, co se v době mezi milníky 
odehrálo, vyhodnotit co se povedlo nebo případně nepo-
vedlo a také si na základě tohoto hodnocení  připravit ces-
tu k dalšímu milníku.“

Když tedy mluvíte o tom, co se povedlo nebo případně 
nepovedlo, tak začněme tím co se nevydařilo.

„Samozřejmě, že ne vše se vždy podaří, ale musím s hr-
dostí  říci, že si  nemohu vzpomenout na něco zásadního, 

co by se nám nepovedlo. Ne vždy se nám podaří uspokojit 
všechna přání a tužby našich náročných hostů, ale vždy se 
o to snažíme a jsem rád, že disponuji takovým profesionál-
ním týmem, o který se mohu při plnění náročných přání 
našich klientů vždy opřít.“

A co se tedy povedlo?
„Toho je mnohem více. Zvýšila se výrazně obsazenost 

hotelu, což ve svém důsledku znamená, že Studánku na-
vštívilo mnohem více hostů. Zvýšil se nám počet „věrných 
hostů“, tedy těch co k nám jezdí opakovaně. Podařilo se 
nám mazat zásadní rozdíl v sezonnosti, Studánka je nyní 
poměrně plná celoročně. V letošním roce jsme také úspěš-
ně stabilizovali kmenový stav zaměstnanců. To považuji  
v současné době a v tomto regionu za významný úspěch.“

Vy osobně jste na Studánce celých osm let, což zna-
mená, že ji znáte „jak své boty“. Jakým směrem by se 
Studánka měla dále ubírat?

„Studánka by měla být věrna své tradiční cestě, tedy aby 
zůstala věrná své přívětivosti podložené nádherným mís-
tem a k tomu doplněna profesionálními službami, které 
budou zajišťovat lidé, kteří mají svoji práci rádi. Slovo lidé 
zdůrazňuji, protože v dnešní době technologického pokro-
ku a robotizace se i v hotelnictví některé procesy automati-
zují a začínají se využívat roboti. V určitých procesech je to 
samozřejmě dobrá cesta, ale služba by měla zůstat službou 
včetně emocí, které ji doprovází a tu robot nezastane. Tím 
je naše práce krásná a současně náročná.“

A co těch osm let na Studánce znamená pro vás osob-
ně?

„Pro mě je to osm let nových zkušeností, mnoho no-
vých kolegů, tisíce nových hostů a mnoho hostů, kteří za 
mnou migrují již několik hotelů, zajímavá spolupráce s 
celým holdingem společnosti MATRIX, cenné zkušenosti 
se synergiemi vyplývající ze spolupráce s jinými divizemi  
– a to i takové, který na první pohled vypadají neuskuteč-
nitelně.“

Co připravujete na Studánce do příštího roku nového?
„Vzhledem k tomu, že osm let je v životě hotelu dlou-

há doba, tak musíme hodně myslet na to, co host nevidí 
– technologické a technické zázemí  hotelu. Již musíme 
plánovat generální opravy, případně výměny technologií, 
což jsou většinou věci nákladné na finance a čas, tím pá-
dem složitě realizovatelné za provozu hotelu. No a z toho, 
co naši hosté uvidí nebudu nic prozrazovat, protože to je 
zatím naše tajemství.“

Co přejete Studánce do dalšího období?
„Studánce přeji čím dál více spokojených hostů. Dále 

stabilní, profesionální a silný tým, který bude schopen zvlá-
dat nástrahy každodenního hotelového života.“
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Jedenáct párů 
si pro svůj slavný den 

vybralo Studánku

Svatební sezona 
na Studánce ukončena

V letošním roce měli v Letovisku Studánka tu čest při-
vítat celkem jedenáct svateb. Ta nejmenší čítala pou-
ze osm osob, ta v letošním roce prozatím největší měla 
90 svatebčanů.

Tým Letoviska Studánka děkuje všem za spolupráci na 
svatební sezoně, hlavně pak hotelové aranžérce za design 
každého svatebního dne. Poděkování patří také novo-
manželům za jejich přízeň. Na Studánce věří, že je opět při 
svém výročí tito svatebčané navštíví.

Ing. Matěj Novák
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Zamykání lesa Včelného 
láká stále více lidí

Přeplněné parkoviště před Letoviskem Studánka  
v neděli 7. října odpoledne napovídalo, že se zde koná 
další ročník populární akce Zamykání lesa Včelného. 
Na poučnou stezku plnou zajímavých úkolů se vypra-
vily stovky dětí v doprovodu svých sourozenců, rodičů 
i prarodičů.

„Otevírání a zavírání lesa Včelného je již tradiční akcí 
Letoviska Studánka, která je zaměřená především na děti. 
Letos jsme stezku připravili již po osmé,“ prozradil ředitel 
letoviska Bc. Petr Čermák.

Na dobrodružnou cestu plnou příběhů děti vypravila 
speciální pedagožka Mgr. Martina Černá, která jim nejprve 
vysvětlila, co je v lese Včelném čeká. Jednotlivá zastavení 
byla zaměřena na kamínky a celou stezku také propojoval 
příběh o smutném kamínku. Děti pak měly zjistit, proč byl 
ten kamínek vlastně smutný.

„Akce skutečně nabírá na popularitě, protože první roč-
níky nebyly na návštěvnost příliš bohaté, ale v poslední 

době už přichází stovky dětí i s doprovodem,“ doplnil ře-
ditel Čermák.

Pro letošek je krásný les Včelný již uložen k zimnímu 
spánku. Na jaře ho ale děti v Letovisku Studánka opět pro-
berou k životu.
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Rychnov nad Kněžnou

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

v pátek 16. listopadu 2018
od 20 hodin

Kongresový sál

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

Hudba Mirek NOVOTNÝ

TANČÍRNA
na Studánce

Vstupné na celý večer 170 Kč/pár.
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Recepty od Farmy Třebešov

Uvařte si srnčí guláš  
z masa od Farmy Třebešov
Ingredience: 1kg srnčího masa na guláš, 2 větší cibule, 2 lžíce sladké mleté papriky, kmín, 3 lžíce rajčatového 
protlaku, sůl, pepř, 4 stroužky česneku, 4 lístky bobkového listu, 2 lžičky nového koření, 1 lžička celého pepře, 
špetka jalovce, olej, 30g másla, 4 lžíce hladké mouky

Postup: Kousky ze srnčího masa vložíme do misky a zalijeme marinádou. Marinádu připravíme z olejem proliso-
vaného česneku, jalovce, pepře a soli. Vše necháme uležet do druhého dne v chladu. Do hrnce si dáme olej, na 
kterém necháme orestovat najemno nakrájené cibule. K cibulím přidáme maso a také orestujeme. Když je maso 
zatažené, přidáme rajčatový protlak, mletou papriku, restujeme 1 minutu a zalijeme vodou nebo vývarem. Omáč-
ku ochutíme solí, pepřem, novým kořením, kmínem, jalovcem, bobkovým listem a necháme vařit. Když je maso 
měkké, tak ho z omáčky vyjmeme, omáčku přecedíme a přivedeme k varu. Zahustíme jíškou, kterou připravíme z 
másla a mouky, vložíme zpět maso a necháme ještě minimálně 10 minut znovu provářet, aby se odstranila chuť 
mouky.

Vhodná příloha: houskový knedlík, chléb
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divize Automotive
Držmíšek Jiří

divize Autocentrum
Moravec Miroslav
Jirušková Dagmar
Škopová Zdenka
Krynek Josef
Bečková Erika
Ciroková Monika
Váradyová Michaela

divize Wood
Kouřil Petr
Navrátil Jaroslav
Sklenář Petr
Štenclová Zdeňka

divize Windows
Bartoš Jan
Řezníček Jan

Matrix Hotels, s.r.o.
Matoušek Petr
Pirklová Věra
Rydlo Matěj

Dřevocentrum CZ
Mládek David
Janda Jiří
Cvrček Petr

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

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

Naši oslavenci
v říjnu 2018

Zaměstnanecké Benefity

Den volna
navíc

Levnější
elektřina

Mobilní
tarify

Sleva na zboží
MATRIX

Životní
pojištění

Penzijní
připojištění

Doporuč
kolegu

Doporuč
zákazníka

Závodní
stravování




