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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
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Slovo ředitele
MATRIX Automotive,
Jaroslav Švarc

Téma čísla: 4Čtvrt století historie Jaroslava 
Švarce, ředitele Automotive
V loňském roce se slavilo pětadvacetileté výročí společnosti 
MATRIX. Letos má své osobní jubileum Jaroslav Švarc, ředitel 
divize Automotive. Rodák z Třebešova žije v domovské obci spo-
lečnosti MATRIX téměř celý život. „Jsem přesvědčen, že sym-
biózou naší obce s naší firmou vzniká unikátní historická šance 
vše posunout kupředu kvalitněji a rychleji. Věřím, že si to neu-
vědomuji sám a vím, že jedním výkonem mohu být nápomocen 
obojímu. Je to zodpovědnost, která se nemůže promarnit,“ má 
jasno ředitel Švarc, který má na skříni ve své kanceláři vyskládány 
modely automobilů.

13Od Myslivecké společnosti 
MATRIX do divize Wood
Michael Fajt pracuje v divizi MATRIX Wood jako vedoucí manipulač-
ní linky. Pochází z Rychnova nad Kněžnou a studoval Českou lesnic-
kou akademii v Trutnově, obor lesnictví. Má tedy ke dřevu dlouho-
letý vztah.

10

16MATRIX Hotels podporuje 
zdravý životní styl
Letovisko Studánka leží v nádherné přírodní scené-
rii lesa Včelného, která sama o sobě vybízí k pohybu  
a tím pádem ke zdravému životnímu stylu, což většina čtenářů dob-
ře ví. Lidé ale už netuší, že i zaměstnanci Studánky vyznávají tento 
životní styl a pod vedením bežeckéhu guru a ředitele hotelu Pet-
ra Čermáka utvořili běžeckou tréninkovou skupinu (na fotografii 
nahoře), která se pravidelně zúčastňuje věhlasných závodů. 

Autocentrum MATRIX Lipovka má ve svých prostorách schova-
nou historii vozů Škoda. A to doslova. Generální ředitel společ-
nosti MATRIX Ing. Libor Burian totiž během let shromáždil různé 
druhy škodovek, které čtenářům MATRIX Info budeme postupně 
představovat. Začínáme Škodou Popular 1 100.

Historie vozů Škoda 
umístěných v Autocentru

Vážení čtenáři, 

listopadové číslo vám kromě jiného přináší 
hlubší pohled do divize Automotive, která  
2. listopadu 2017 oslavila čtvrt století od svého 
vzniku.

Jsme jedinou divizí, od které si málokdo  
z vás koupí něco domů, proto není naše popu-
larita a známost mezi širokou veřejností tak 
velká. Dovolte nám proto malou nápravu.

Rád bych připojil také malé osobní ohléd-
nutí. V životě jsem vsadil vždy na jednu kartu,  
a to nejen profesní, ale i soukromou. Doposud 
jsem spokojen. Co bude dál? To je výzva nejen 
pro MATRIX, ale po 25 letech manželství i pro 
mou ženu...

S přáním pevného zdraví všem
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Jsme součástí 
českého průmyslu 
už více než 25 let
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Čvrt století historie 
Jaroslava Švarce, 
ředitele Automotive

Nejdůležitější je kvalitní tým
K úspěšnému růstu jsou vždy potřeba kvalitní zaměstnanci. Tým divize Automotive pracuje na tzv. 

teorii fotbalového týmu, jak upozorňuje milovník sportu Jaroslav Švarc.

„nové lidi vybírám podle následujícího klíče. na prvním místě je morálka, potom komunikace  
s lidmi a v neposlední řadě ten daný člověk musí chtít pracovat. Zbytek ho tady naučíme. Jeden 

Messi nemá smysl,“ přibližuje ředitel divize svou vizi.

Matrix info | téma čísla 

V loňském roce se slavilo pětadvacetile-
té výročí společnosti MATRIX. Letos má 
své osobní jubileum Jaroslav Švarc, ředi-
tel divize Automotive. Rodák z Třebešova 
žije v domovské obci společnosti MATRIX 
téměř celý život.

„Jsem přesvědčen, že symbiózou naší 
obce s naší firmou vzniká unikátní historic-
ká šance vše posunout kupředu kvalitněji  
a rychleji. Věřím, že si to neuvědomuji sám  
a vím, že jedním výkonem mohu být nápomo-
cen obojímu. Je to zodpovědnost, která se 
nemůže promarnit,“ má jasno ředitel Švarc, 
který má na skříni ve své kanceláři vyskládány 
modely automobilů.

„Spartak byl po dědovi, měl jsem i tátovu 
Škodu 120 a teprve potom jsem dostal prv-
ní firemní vůz. V autě jsem si tehdy dokon-
ce i vařil. Dnes už jsme to dotáhli na nového 
Superba,“ směje se ředitel divize, která dodá-
vá brousicí a lepicí systémy všem automo-
bilkám a jejím dodavatelům v Čechách a na 
Slovensku.

V současné době má MATRIX Automotive 
více než 700 průmyslových zákazníků po Čes-
ké a Slovenské republice a každý den v prů-
měru prodá tři brusky, 30 tisíc kusů brusiva  
a 3 000 kilogramů lepidel.

Vše se řídí z třebešovských kanceláří, ale 
vždycky tomu tak nebylo. Před rokem 1997, 
kdy se začalo s rekonstrukcí současného sídla 
společnosti, měl Automotive sídlo v budově 
bývalého JZD Černíkovice.

„Tehdy to byly zajímavé časy. Když jsem 
vozil zboží z Rakouska, tak měly v Mikulově 
různé party celníků odlišné systémy proclí-
vání. Dvě procenta, pět procent, jak se komu 
zamanulo,“ vzpomíná Jaroslav Švarc na své 
začátky v první polovině devadesátých let.

Vlastní cesta do společnosti pro Jaroslava 
Švarce vedla přes konkurz, na který šel právě 
před pětadvaceti lety.

„Měl jsem slíbené místo v rychnovské bio-
chemické laboratoři, protože jsem studoval 
klinickou biochemii, ale tohle místo jsem 
nakonec přenechal manželce. Sám jsem tedy 
práci neměl a chodil jsem na brigádu. Pomá-
hal jsem sklízet řepu a vyráběl jsem si k tomu 
ochranné pomůcky. Všude bylo plno prachu, 
tak jsem si z potápěčských brýlí udělal ochra-
nu. Dnes je všude podobných věcí plno, ale 
na začátku devadesátých let nic takového 
nebylo,“ vzpomíná Švarc.

Mezi řadou inzerátů současného ředitele 
zaujaly nabídky právě z tehdy se rozjíždějící 
společnosti MATRIX a z kvasinské Škodovky.

„Oba pohovory byly shodou okolností  
v jeden den. MATRIX jsem měl v sedm  
a automobilku v deset. Ve společnosti MAT-
RIX proběhl přijímací pohovor dobře a Libor 
Burian mi hned nabídl místo. Ve Škodovce mi 
sice slibovali více peněz, ale nakonec jsem 
se rozhodl pro MATRIX. Měl jsem totiž mož-
nost rozjíždět novou divizi a mít široké pole 
působnosti,“ vzpomíná ředitel Švarc na listo-
pad roku 1992.
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Jaroslav Švarc na dobové fotografii z roku 1992.

A jak vypadal obchod krátce po revoluci? němčinář 
Švarc měl k dispozici anglický katalog nářadí a otcovu 
Škodu 120. Když dojel do cílového města, zastavil na nej-
bližším kopci a rozhlédl se, kde jsou továrny, ve kterých 
by mohl nabízet své produkty. Pak zaparkoval opodál  
a vydal se prodat své zboží.

„Utáhl jsem koženou kravatu a vyrazil jsem nabízet 
skvělé americké vzduchové brusky, které byly třeba de-
setkrát dražší, než zboží, které bylo v tehdejším Českoslo-
vensku běžně k dostání. Zásilky se objednávaly letecky a 
často se stalo, že nepřišlo správné zboží. Pracovalo se ve 
stresovém prostředí a pod neustálou hrozbou ze strany 
celníků,“ upozorňuje ředitel divize, která je dnes autori-
zovaným distributorem značek Dynabrade, 3M, DOW Au-
tomotive a Acralock a přidává příběh s celníky.

„na ruzyňské celnici mi po dvouhodinové frontě dali 
vyplnit formulář, a když jsem vytáhl propisku, tak mi sdě-
lili, že to má být vyplněné na psacím stroji. Když jsem tam 
sehnal nějakou kancelář se strojem, tak zase chtěli 500 
korun za to, že si to na něm napíšu. To byla tehdy polo-
vina mé výplaty,“ říká s úsměvem muž, který tehdy vedle 
pneumatického nářadí do republiky dovážel i ochranné 
kombinézy pro lakýrníky, rukavice a další ochranné po-
můcky.

Po čase se zboží distribuované divizí MATRIX Automo-
tive začalo přeci jenom prodávat a zákazníkům začaly 
chybět další věci. Měli výborné vzduchové brusky, ale ne-
měli brusivo. Proto se po něm v Matrixu začali poohlížet.

„Měl jsem v hledáčku asi čtyři firmy a nakonec jsem 
vsadil na americkou firmu 3M. nakonec jsme to vše spoji-
li a začali jsme zákazníkům dodávat kompletní řešení pro 
broušení,“ připomíná Švarc.

Dodávání brousicích technik MATRIX Automotive na-
startovalo a mohl se začít rozrůstat. Přijali se noví za-
městnanci a začalo se přemýšlet o dalších druzích zboží.

„Ve druhé dekádě naší existence jsme se zaměřili i na 
lepení. Firmy totiž začaly nahrazovat sváření, šroubová-
ní a nýtování lepidly, která jsme začali také brát od firmy 
3M. nakonec jsme přibrali ještě firmu Dow a Acralock. 
Základy chemie a později i biochemie jsem také už měl 
ze studií.“

Divizi se dařilo a tak se v roce 2002 založila pobočka 
na Slovensku a o tři roky později také v Polsku. U našich 
severních sousedů se ale MATRIX těžko prosazoval a tak 
se pobočka po pěti letech zavřela.

K úspěšnému růstu jsou vždy potřeba především kva-
litní zaměstnanci. Tým divize Automotive pracuje na tzv. 
teorii fotbalového týmu, jak upozorňuje milovník sportu 
Švarc.

„nové lidi vybírám podle následujícího klíče. na 
prvním místě je morálka, potom komunikace s lidmi  
a v neposlední řadě ten daný člověk musí chtít pracovat. 
Zbytek ho tady naučíme. Jeden Messi nemá smysl,“ při-
bližuje ředitel divize svou vizi.

A co je v poslední době v Automotivu nového? na za-
čátku letošního roku byla otevřena nová MATRIX Labora-
tory, která stojí na myšlence testování různých kombinací 
navržených lepicích systémů s různou úpravou povrchů 
na různých typech podkladů. Laboratoř byla navíc dopl-
něna o nové aplikační středisko, které rozšířilo technické 
zázemí divize. 

MATRIX Automotive aktuálně zabírá na česko-sloven-
ském trhu výsadní postavení. Před svou konkurencí má 
náskok, především díky tomu, že dodává kompletní celo-
stní medicínu v oblasti brusných a lepicích průmyslových 
systémů. 

Pokud to takto půjde dál, řada automobilů na skříni v 
kanceláři Jaroslava Švarce se jistě brzy rozroste o další 
nový kousek. A Spartak nebo „stodvacítka“ to jistě ne-
budou.Tradičním zakončením léta se pro Jaroslava Švarce stalo pořá-

dání fotbalového turnaje, který dostal název MATRIX CUP. Jde 
o sportovní událost určenou pro partnery divize Automotive.

Žiji i fotbalem
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Mezinárodní strojírenský veletrh 
Brno již podvacáté

Podzim je v divizi MATRIX Automotive už celých 
dvacet let ve znamení účasti na Mezinárodním stro-
jírenském veletrhu (MSV). Do Brna každoročně míří 
více než 1 500 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků, 
přičemž ze zahraničí se dostaví přibližně 35 % všech 
vystavovatelů a asi 10 % návštěvníků. Zastoupeny 
jsou zde všechny klíčové oblasti strojírenského  
a elektrotechnického průmyslu. Pamětníkem všech 
účastí Automotivu je vedoucí obchodní skupiny pro 
povrchové úpravy René Hübner.

„Brněnský veletrh býval svého času největší průmys-
lovou akcí svého druhu ve střední Evropě, která byla 
zaměřena na průmysl jako celek. Postupně se ale od-
dělovala jednotlivá průmyslová odvětví, například IT 
nebo lesnictví, která si vytvořila své vlastní veletrhy. 
Dnes je MSV zaměřen především na obchod. Účast 
je trochu menší, protože lidé už nemají tolik času na 
veletrh jezdit,“ vzpomíná René Hübner na historii 
veletrhu.

MATRIX a MSV již 20 let
Letos jsme se jako vystavovatelé s divizí Automotive zúčastnili 
již 20. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu. Jak na 

každoroční prezentaci započatou v roce 1997 vzpomíná René 
Hübner, vedoucí obchodní skupiny brusných systémů?

Matrix info | automotive
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Stánek MATRIX Automotive poprvé na MSV v roce 1997

Hlavním tématem MSV je průmyslová automatizace, 
prezentace měřicí, řídicí, automatizační a regulační tech-
niky zahrnující všechny obory veletrhu. Obor elektronika, 
automatizace a měřicí technika je po obráběcí technice  
a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím 
nejobsazenějším specializovaným celkem MSV. 

Vystavovatelé v moravské metropoli mají vysoké 
odborné kvality. Podle dostupných čísel se více než 
sedmdesát procent návštěvníků rozhoduje o svých inves-
ticích na základě návštěvy veletrhu. Třetina přitom patří 
k vrcholovému managementu různých firem. Proto není 
divu, že na veletrhu již dvě desetiletí vystavuje také MAT-
RIX Automotive.

„Dříve býval veletrh sedmidenní, dnes se ale vystavuje 
už pouze v pracovních dnech, přičemž jeden z vystavo-
vacích dnů je věnován MATRIX Trade Slovensko. Jinak 
samozřejmě prezentujeme naše značky Dynabrade, 3M, 
Dow a Acralock. Když jsme na veletrh začínali jezdit, byli 
jsme v Automotivu pouze čtyři zaměstnanci. To v pra-
xi znamenalo, že jsme všichni odjeli do Brna a divize se 
v podstatě zavřela. Dnes již fungujeme jinak, protože 
máme mnohem více lidí,“ prozradil René Hübner.

A co veletrh konkrétně divizi MATRIX Automotive 
přináší?

„Rozdělil bych to na tři části. Každoročně dorazí celá 
řada studentů a školních exkurzí, ale také soukromých 
osob. Ti všichni se nás ptají na různé soukromé problé-
my, například chtějí slepit boty apod. Druhou částí jsou 
schůzky s našimi obchodními partnery, se kterými jsme 
jinak v kontaktu celoročně. A do třetice je potřeba zmí-
nit nové obchodní partnery, ti za námi na veletrhu cho-
dí se svými problémy a my jim nabízíme různá řešení. 
Zatím se nám vždy podařilo nové obchodní partnery na 
brněnském veletrhu získat, což je pro nás samozřejmě 
velice důležité,“ doplnil René Hübner.

Je tedy zřejmé, že má brněnský veletrh pro MATRIX 
Automotive svůj význam, a proto zástupci divize přije-
dou na akci, které se tradičně věnuje vysoká mediální 
pozornost, i příští rok.

V době, kdy téměř neexistovali mobilní telefony a internet,
bylo vzrušující potkávat tolik zákazníků právě
na Mezinárodním strojírenském veletrhu.

V roce 1997 jsme započali
20 let dlouhé turné
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Během měsíce října byl zahájen zkušební provoz nové pilnice, 
která patří k nejmodernějším provozům svého druhu v Evropě. 

V Hotelu Studánka jsme si pro vás připravili na každý měsíc 
pravidelnou tančírnu. Vyzkoušejte si své taneční dovednos-
ti! Láká-li vás hudba, tanec a zábava, tak rozhodně neváhejte  
a zapojte se. Vyzkoušejte si své taneční dovednosti na Studán-
ce! Pravidelně pro vás organizujeme tančírnu. Zde si můžete 
zatančit dle libosti, ať už jste chodili do tanečních či nikoliv. 
Oživíte si nejen klasické společenské tance, waltz, valčík, tan-
go, polku, cha-cha, jive, rumbu, sambu, country, ale můžete 
si i zaploužit či to pořádně rozjet při diskotancích. Tančírna se 
koná pravidelně každý měsíc.

Termíny tančírny: 15. 9. + 13. 10. + 17. 11. + 15. 12. 2017
VŽDY od 20 hod.

Soutěžte s Autocentrem MATRIX o voucher na 20 000 
korun na originální příslušenství ke koupeným nebo objed-
naným vozům v období 16. listopadu až 16. prosince 2017. 
Vylosování výherce se bude konat 18. prosince 2017.

nová pilnice zahájila
zkušební provoz 

Pojďte se pobavit 
do Letoviska Studánka

Soutěž o voucher 
na 20 000 Kč 
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Autocentrum MATRIX Lipovka má ve svých prosto-
rách schovanou historii vozů Škoda. A to doslova. 
Generální ředitel společnosti MATRIX Ing. Libor Buri-
an totiž během let shromáždil různé druhy škodovek, 
které čtenářům MATRIX Info budeme postupně před-
stavovat. Začínáme Škodou Popular 1 100 vyrobenou 
roku 1940.

Historie vozů Škoda
umístěných v Autocentru MATRIX

Matrix info | autocentrum

Jednalo se o nejúspěšnější předválečný model automo-
bilů značky Škoda, který pomohl firmě dostat se na pomy-
slný vrchol. Zajímavostí je, že 23. srpna 1935 vyjel ve Škodě 
Popular Břetislav Jan Procházka s Mojmírem Urbánkem na 
horu Sněžku.

Dvoudvéřový čtyřmístný tudor, motor vpředu a pohon 
zadních kol. Zážehový, kapalinou chlazený řadový čtyřválec 
(R4), rozvod OHV, objem 1089 cm³, vrtání 68,0 mm, zdvih 
75,0 mm, komprese 6,4, dva ventily/válec, karburátor Zeni-
th/Solex, bez přeplňování, výkon 22 kW (30 koní) při 3600 
ot/min, mechanická třístupňová převodovka, rozvor náprav 
2440 mm, rozchod kol 1160/1200 mm, vnější rozměry: dél-
ka 4020 mm, šířka 1480 mm, výška 1520 mm, pohotovost-
ní hmotnost 860 kg, maximální rychlost 100 km/h. Vpředu 
jednoduché příčné závěsy a příčné listové pero, vzadu kyva-
dlová náprava (poloosy) a příčné listové pero, přední brzdy 
bubnové, zadní bubnové.

Uvedený model Popular 1100 OHV byl vyráběn v letech 
1939 až 1946 jako tudor, sedan, kabriolet, dodávka a sanita.

Celkem bylo postaveno 6 600 vozů tohoto modelu.

ŠKODA Popular 1100
rok výroby 1940
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Autocentrum Lipovka 
představilo nový model Karoq

Objednejte se 
na testovací jízdy

Objednat se můžete 
v Autocentru MATRIX Lipovka na tel. čísle 731 449 721
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Zima se blíží! 
Nepodceňte kontrolu svého vozu

Matrix info | autocentrum

Podzim je v plném proudu a nastal nejvyšší 
čas pro přípravu automobilu na zimu, kte-
rá byla v loňském roce celkem silná. Jako 
každý rok připravilo Autocentrum MATRIX 
Lipovka pro řidiče značky Škoda zimní pro-
hlídku.

Zima klade na každé auto velké nároky, 
protože je vystaveno celé řadě extrémních 
vlivů, které mohou vůz značně poškodit. To 
jsou pádné důvody pro navštěvu autorizova-
ného servisu.

V Autocentru MATRIX Lipovka vám auto 
zkontrolují zkušení technici.

„Pro majitele vozů Škoda jsme jako každý 
rok připravili důkladnou zimní prohlídku, po 
které budou mít jistotu, že je jejich auto řád-
ně připraveno na zimní období,“ upozorňuje 
vedoucí servisních služeb Autocentra Lipov-
ka Josef Krynek, který čtenářům MATRIX Infa 
také prozradil, co všechno se při prohlídce 
kontroluje.

• kontrola stavu akumulátorů pomocí 
zátěžového testu

• kontrola brzdového systému a podvozku
• funkčnost a nastavení/seřízení osvětlení 

(mimo xenonů)
• výpis paměti závad – diagnostika
• funkčnost a stav ostřikovačů a stěračů
• kontrola tlaku a stavu pneumatik a kont-

rola rezervy
• kontrola množství motorového oleje, 

chladící kapaliny a brzdové kapaliny
• kontrola platnosti lékárničky

Po dlouhé těžké nemoci zemřel v pátek 20. října 2017 ve věku 66 let Aleš Půhonný. 

Celou svou profesní kariéru zasvětil Autocentru v Lipovce, kde celkově strávil na pozici servisní-
ho technika 42 let.

na milého kolegu vzpomíná celý kolektiv Autocentra MATRIX

Vzpomínka na Aleše Půhonného,
dlouholetého zaměstnance Autocentra MATRIX
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Pardubická stavební 
výstava...

... je tradiční přehlídka stavebních materiálů, 
technologií, služeb a novinek ve stavebnictví.

Matrix info | wood 

Divize Windows ukázala 
v Pardubicích obří HS portál

Matrix info | autocentrum Matrix info | windows

ších stavebních oborů. Rád se s těmito lidmi potkávám  
a předávám jim své rady a zkušenosti, jak bych se k výbě-
ru oken a dveří stavěl já osobně. naše divize Windows 
umí vyrobit produkty z plastu, dřeva i hliníku. Dokážeme 
tak uspokojit jakýkoliv typ zákazníka a nabídnout mu to 
nejvhodnější řešení pro jeho konkrétní situaci. Osobní 
kontakt zde považuji za velmi důležitý. Cením si toho, že  
i v dnešní uspěchané době si lidé najdou čas, aby se 
podobných akcí zúčastnili a doplnili si tak informace 
potřebné k učinění správného rozhodnutí,“ řekl k výstavě 
Petr Karásek.

Divize MATRIX Windows se ve dnech 12. až 14. říj-
na 2017 zúčastnila 22. ročníku Pardubické staveb-
ní výstavy. Na výstavišti IDEON divizi zastupoval 
obchodní ředitel Milan Trojek společně s obchod-
ním zástupcem pro oblast Hradecka a Pardubicka 
Petrem Karáskem.

„Děkuji všem kolegům z divize Windows a marketin-
gu, kteří přispěli svou kvalitní prací k výrobě i instalaci 
celé nové expozice, a pomohli tak k profesionální pre-
zentaci naší firmy,“ byl s výstavou spokojený obchodní 
ředitel Windowsu Milan Trojek.

Dominantou celé expozice byl HS portál o rozmě-
rech 2200x2300 mm, který přitahoval pozornost 
všech návštěvníků.

„Stavební výstavy obecně vnímám velmi pozitivně, 
protože na nich návštěvníci i stavebníci na malém 
prostoru získají velké penzum informací z nejrůzněj-
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Od Myslivecké společnosti 
MATRIX do divize Wood

Matrix info | autocentrum Matrix info | wood

Michal Fajt pracuje v divizi MATRIX Wood jako vedou-
cí manipulační linky. Pochází z Rychnova nad Kněžnou  
a studoval Českou lesnickou akademii v Trutnově, obor 
lesnictví. Má tedy ke dřevu dlouholetý vztah.

Můžete se čtenářům Matrix Info v krátkosti představit?
„Se společností MATRIX jsem začal spolupracovat už před 

lety v rámci Myslivecké společnosti, kde jsem už pět let čle-
nem. nejprve jsem chodil na brigády, zaměstnancem firmy 
jsem druhý rok. Začínal jsem jako dělník, pak jsem zastupo-
val bývalého vedoucího provozu a s postupným otevíráním 
nové pilnice jsem dostal na starosti manipulační linku.“

V čem vaše práce vlastně spočívá?
„Zodpovídám za elektronickou přejímku kulatiny. Od 

dodavatele se koupí kulatina, přiveze se do Třebešova  
a já mám za úkol ji na lince zmanipulovat. Měřím její objem, 
který se následně dodavateli fakturuje. Dřevo se také musí 
kvůli pořezu roztřídit. Pak se kulatina naváží na pořez do 

pilnice.“

Vaši práci vám jistě velmi usnadňují zpevněné plochy, 
které máte k dispozici, že?

„Určitě. Část ploch se zpevnila už před několika lety.  
V letošním roce se v této práci pokračovalo, protože nová 
pilnice potřebuje větší manipulační sklad.“

O kolik naroste s otevřením nové pilnice pro manipulač-
ní linku práce?

„naše práce bude o tolik víc, o kolik více se bude pracovat 
na pilnici. Stejně jako jsme se přizpůsobovali staré pilnici, 
tak se musíme přizpůsobit i té nové. Řekl bych, že to bude 
až trojnásobný nárůst.“

Závěrem nám prozraďte něco ze svého soukromého 
života.

„Mezi mé zájmy patří fitness, rybaření a především mys-
livost.“
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Dřevocentrum není pouze dřevo

Kde nás najdete?
Medlešice u Chrudimi, Hradec Králové, 

Trutnov, Hodonín, Velká Bystřice u Olomouce, 
Petřvald u Karviné, Ústí nad Labem,

Mladá Boleslav, Pardubice, Přelouč, Dobruška

Síť prodejen Dřevocentra CZ vám nenabízí pouze dře-
věné materiály, ale i doplňkový sortiment.

Pokud chcete mít jistotu dokonalého spojení, pak jste 
v Dřevocentru CZ na správném místě. Přinášíme vám ši-
rokou paletu spojovacího materiálu a kotevní techniky s 
precizním zpracováním až do posledního detailu a pro-
věřenou kvalitou. V naší nabídce naleznete nejrůzněj-
ší hřebíky, vruty, chemické kotvy a lepidla. Vybírejte si  
z bohaté nabídky a spolehněte se na profesionální výsle-
dek, s kterým budete vždy spokojeni.

Rychlým spojovacím materiálem se snadným použitím 
je také lepidlo, kterých Dřevocentrum Cz nabízí širokou 
škálu.

nabízíme také celou řadu nátěrových systémů. Dře-
vo totiž neustále pracuje a je náchylné k nepříznivým 
klimatickým podmínkám i působení různých škůdců. 
Aby se vám všechny tyto problémy vyhnuly a dřevěné 
produkty vám sloužily dlouhou řadu let, připravili jsme 
nátěry, které dodají dřevu životnost.

Matrix info | dřevocentrum 
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MATRIX Hotels dlouhodobě
podporuje zdravý životní styl 

... je podle mnohých účastníků pravděpodobně nejhezčí 
trasa městského půlmaratonu v České republice.

Hradecký půlmaraton...

Matrix info | autocentrum Matrix info | studánka

Letovisko Studánka leží v nádherné přírodní scené-
rii lesa Včelného, která sama o sobě vybízí k pohybu  
a tím pádem ke zdravému životnímu stylu, což většina 
čtenářů dobře ví. Lidé ale už netuší, že i zaměstnanci 
Studánky vyznávají tento životní styl a pod vedením 
bežeckéhu guru a ředitele hotelu Petra Čermáka utvo-
řili běžeckou tréninkovou skupinu (na fotografii naho-
ře), která se pravidelně zúčastňuje věhlasných závodů. 
Mimo jiné i díky této běžecké skupině zaběhla letos  
v září v Praze keňanka Joyciline Jepkosgei letošní nej-
lepší světový čas na 10 km (29:43min). 

„Běhání je nejenom zdravé, ale vytváří také pozitivní 
mezilidské vztahy, společenské vazby a má i sociální roz-
měr, protože v dnešní době se často běhá na podporu něko-
ho nebo něčeho. To je jeden z důvodů proč MATRIX Hol-
ding  podporuje běžecké aktivity. Jsem rád, že jsme spolu  
s generálním ředitelem MATRIX, a.s., Ing. Liborem Burianem  
v tomto směru našli společnou řeč a i díky jeho osobní 

invenci podporujeme dnes Běh pro Aquapuru a Hradecký 
půlmaraton,“ říká běžecký guru Petr Čermák.

To všechno jsou důvody, proč je Hotel Studánka (Matrix 
Hotels s.r.o.) již dlouholetým partnerem Hradeckého půl-
maratonu, který se konal v neděli 8. října. Studánka nasadila 
do největšího běžeckého závodu Královéhradeckého kraje 
hned deset běžců!  

„Jako tým Studánky jsme uznávanou a známou běžeckou 
skupinou, což dokresluje i fakt, že nás při účasti na Hradec-
kém půlmaratonu osobně podpořili například náměstek pri-
mátora Královéhradeckého kraje Ing. Martin Červíček (dole 
vpravo s Petrem Čermákem) nebo poslanec Parlamentu ČR 
Mgr. Ivan Adamec,“ dodává guru Petr Čermák.
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Hradec Králové Region Convention Bureau ve 
spolupráci s Letoviskem Studánka u Rychno-
va nad Kněžnou připravily MICE (Meeting-Incen-
tiv-Congress-Event) TRIP pro zástupce korpo-
rátních firem a médií zabývající se kongresovým  
a incentivním programem.

V rámci MICE tripu po Královéhradeckém kraji, který se 
uskutečnil ve dnech 10. – 12. října 2017, byla pro účastní-
ky připravena prohlídka nejzajímavějších míst, která může 
Královéhradecký kraj v oblasti kongresového a incentivní-
ho cestovního ruchu nabídnout.

Pří návštěvě partnerských objektů MICE Královéhra-
deckého kraje měli účastníci možnost si prohlédnout jedi-
nečné prostory Zámku v novém Městě nad Metují, který 

Zástupci korporátních firem 
a médií na MICE TRIP 
v Letovisku Studánka

Matrix info | studánka

Co je to MICE? 
Jedná se o specifický typ turistiky zaměřený na  

nabídku zázemí pro kongresovou, výstavní 
a incentivní turistiku.

patří rodině Bartoňů, největší kongresové centrum ALDIS 
v Královéhradeckém kraji a také luxusní Letovisko Studán-
ka opředené pozoruhodnou historií.

V den sedmého výročí znovuotevření Letoviska Stu-
dánka, které připadlo na 10. října 2017, účastníci MICE 
tripu nejdříve navštívili Rychnovský pivovar, ve kterém 
se jim dostalo zajímavého a vtipného výkladu z úst event 
managera Hotelu Studánka Luboše Kalouse, a poté strá-
vili velice příjemný a zajímavý večer v Letovisku s vedením 
hotelu.

Během večera se novinářům i ostatním účastníkům 
MICE tripu dostalo mnoha zajímavých informací nejenom 
o Letovisku, ale i o celém regionu Orlických hor a Podor-
licka.
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Zamykání lesa Včelného

Lesní zvířátka děkují za připomenutí a zpříjemnění usí-
nání, děti v pyžamkách za radostné odpoledne a Hotel 
Studánka za návštěvu. Těšíme se na vás opět na jaře, až 
budeme les probouzet...

Poděkování

Matrix info | autocentrum Matrix info | studánka

Dny se krátí a noc prodlužuje. S příchodem podzimu 
očekávají obyvatelé Rychnova nad Kněžnou již tradiční 
procházku po lese Včelném, která je spojena s uspává-
ním jeho obyvatel. I letos se jejich očekávání naplnila.  
V neděli 15. října se les zalidnil. 

nejprve děti vyprávěly o tom, co dělají, než jdou spát. 
Vezmou si pyžamka a vyčistí si zoubky. Mnohé potvrdily, že 
si v postýlce čtou a nebo jim čtou jejich rodiče. Když se děti 
dozvěděly o smutných zvířátkách, kterým nikdo nečte, vyra-
zily s radostí do lesa hledat kousky pohádek, které by jim 
přečetly. navíc potkaly v lese jiné děti v pyžamkách, které 
přišly zvířátkům připomenout, že i přesto, že je právě doce-
la teplo, je čas připravit se na zimu.

Aby se zvířátkům  příjemně usínalo, četli jim účastníci ces-
tou úryvky z pohádky o Kačence, princezně Orlických hor. 
Četli o tom, jak byla ještě malá, a jak jejího tatínka překva-
pila paní Zima.

na konci  nikdo neunikl drobnému „přezkoušení“. Odpo-
vídaly nejen děti, ale i dospělí. Z odpovědí bylo patrné, jak 
si kdo cestu užil, ale také jak pozorně četl nebo při čtení 
poslouchal.
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Na listopad jsme upravili ceny!
Začíná sezona, na kterou se těší 
každý vášnivý myslivec
Už je to tady! Začíná sezona, na kterou se těší každý vášnivý myslivec, a která znamená plné vytížení při lovu 
bezmála všech druhů volně žijící zvěře. Skvělá zpráva pro zákazníky Farmy Třebešov, která je připravena dodat 
na jejich stůl široký sortiment zvěřinového masa, například mufloního hřbetu, srnčí kýty, kančí plece,...

KANČÍ KRKOVICE
Vhodné na řízky, steaky, pečení v celku.

původní cena: 295,-
nová cena: 239,-

MUFLONÍ HŘBET
původní cena: 465,-

nová cena: 299,-
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Dne 28. října 2017 se Farma Třebe-
šov zúčastnila výlovu rybníka Špinka 
u Červeného Kostelce. I za nepřízni-
vého počasí lidé ochutnávali a naku-
povali výrobky Farmy Třebešov.

Myslivecká společnost MATRIX, a.s. 
dne 20. října 2017 uspořádala pro 
divizi WOOD a její obchodní partne-
ry 1. hon na bažanty v honové sezo-
ně 2017/2018. Honu se zúčastnilo 
25 lovců a za pěkného podzimního 
počasí dosáhli svoji dobrou střel-
bou velmi bohatého výřadu.

Výlov rybníka
na Špince 

Honová  
sezóna 
zahájena

Dárkové  
poukazy 
Vánoce se pomalu blíží a vy nevíte 
co svým blízkým darovat? Stačí na-
vštívit naší zvěřinovou prodejnu v 
Třebešově, kde dárkové poukazy 
zakoupíte.
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naši oslavenci
v listopadu 2017
Matrix Hotels, s.r.o.
Červinková Vlasta
Kopecký Jan

divize Wood
Tomeš Miroslav
Fedor Michal
Gottwald Tomáš

divize Windows
Rýsl Miroslav
Láska Jan

divize Autocentrum
Říčař Karel
Veverková Petra
Karlíková Petra

Dřevocentrum CZ, a.s.
Kerhát Martin
Holakovský Lukáš

našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

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

Matrix info | oslavenci

Motl Jan

divize Automotive

divize Správa
Jindra Michal
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