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Slovo ředitele
MATRiX Windows,
Tomáš Hrábek

Téma čísla: 4MATRIX Windows působí už 
deset let na trhu oken a dveří
Letošní rok je již desátým pro samostatnou divizi MATRIX Win-
dows se zázemím v Lipovce, kde se vyrábí produkty pod „jednou 
střechou“. Za deset let divize vyrostla a stala se předním tradič-
ním výrobcem oken a dveří na českém trhu. K růstu divize přispělo 
několik zásadních faktorů...

16Dřevocentru CZ 
rostly prodeje
Dřevocentrum CZ zanedlouho ukončí další úspěšný rok své exis-
tence. Co je v této prodejní organizaci nového, a které věci se 
chystají do roku nového, jsme se zeptali ředitele Ing. Martina 
Konvaliny.

8

18Taneční podzim 
na Studánce
Podzimní čas byl vždy vyhrazen tanečním kurzům. Vlastně se jedná 
o předzvěst plesové sezony. Letovisko Studánka není jen ubytova-
cím a stravovacím zařízením, ale již od svého znovuobnovení v roce 
2010 navazuje také na tradici plesů a tanečních kurzů, které vždy 
zcela neodmyslitelně ke Studánce patřily.

Společnost MATRIX, a.s. se zúčastnila ve dnech 21. až 24. listopadu 
2017 Podnikatelské mise do Ruské federace. Výpravu absolvovali 
Jaroslav Švarc, Ing. Libor Burian, MBA a Ing. Jakub Kaloč.

MATRIX navštívil
Rusko - české 
podnikatelské fórum

Vážení čtenáři, 

divize MATRIX Windows se blíží ke konci roku 
2017 s naplněnou výrobou a pozitivním výhle-
dem na zimní a jarní období.

Tento rok musím hodnotit jako úspěšný, na 
zakázky pro koncové zákazníky ale i stavební 
firmy velmi bohatý a ekonomicky silný. Tento 
fakt vypovídá o zdravé kondici divize, kvalitní 
práci zaměstnanců a aktuálním dobrém stavu 
trhu oken a dveří, resp. celého stavebnictví. 

Nemalou zásluhu na množství zakázek má 
i naše účast na regionálních stavebních výsta-
vách v Hradci Králové a Pardubicích, kterých se 
aktivně účastníme se svým stánkem několikrát 
za rok.

Jen to dobré přeje
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MATRiX Windows
působí už deset let 
na trhu oken a dveří
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Úspěch a růst 
zajistilo několik 
důležitých faktorů

Společnost MATRIX začala s výrobou prvních dřevěných oken, tehdy ještě zdvojených, již roku 1993 
v černíkovické truhlárně. Následně byla výroba přesunuta do Třebešova, kde se vyráběla první eu-
rookna s obvodovým kováním. Teprve roku 2007 se začala vyrábět okna plastová v nových prosto-
rách v Lipovce.

Matrix info | téma čísla 

Letošní rok je již desátým pro samostat-
nou divizi MATRIX Windows se zázemím v 
Lipovce, kde se vyrábí produkty pod „jed-
nou střechou“. Za deset let divize vyrostla  
a stala se předním tradičním výrobcem 
oken a dveří na českém trhu.

K růstu divize přispělo několik zásadních 
faktorů. Musíme začít kvalitním zázemím, kte-
ré se stalo tou nejlepší startovací pozicí. Pře-
sun výroby dřevěných oken do zrekonstruo-
vané výrobní haly v Lipovce a rozšíření výroby  
o okna hliníková, dveře a fasádní systémy bylo 
nezbytné. K tomuto kroku došlo v roce 2011. 
Od této doby se vyrábí, obchoduje, servisuje, 
vypravují se montážníci a zajišťují se služby  
z jednoho místa v Lipovce, kde má Windows 
prostory pro kvalitní práci a rozvíjení nových 
aktivit. 

„Nesmíme ovšem zapomenout, že obchod-
ní místo není pouze v Lipovce, kde nabízíme 
expozici našich výrobků na ploše 120 m2, ale 
další dva showroomy stojí i v Hradci Králové  
a Mladé Boleslavi. Ty jsou zaměřené na zá-
kazníky, kteří staví nové rodinné domky nebo 
rekonstruují a zvelebují domy nebo byty stáva-
jící,“ představuje svou divizi ředitel Windowsu 
Tomáš Hrábek.

Dalším neopomenutelným faktorem úspě-
chu divize Windows je dobrý a flexibilní ob-
chodní tým. Ten je během roku podporován 
marketingovými kampaněmi, ať už je to právě 
probíhající akce, kdy k nákupu oken dostanou 
zákazníci značkový čistič nebo další chystaná 
akce. U té lze alespoň prozradit její pracovní 
název – trojsklo za cenu dvojksla. Na tuto výho-
du se klienti mohou těšit na jaře příštího roku.

Další aktivitou je účast divize na stavebních 
výstavách. V letošním roce na jaře se Windows 

účastnil výstavy v Aldisu v Hradci Králové a na 
podzim v Ideonu v Pardubicích a Bytové show 
opět v Hradci Králové. Účast návštěvníků byla 
vysoká a oproti letům minulým vzrostl počet 
vážných zájemců. Největší poptávka je po ok-
nech do novostaveb, kterých se v těchto re-
gionech staví velké množství. Obchodní tým 
je za nové kontakty velmi rád, a proto bylo 
investováno do zázemí stánku. Návštěvníci  
v něm mohli vidět zdvižně posuvný HS portál,  
o který je v poslední době, kdy jsou požadav-
ky na bezbariérový přístup z obývacího pokoje 
na terasu a velké prosklené otevírací plochy, 
enormní zájem. Vylepšením není pouze por-
tál, ale také divizní truhlárnou vyrobený pult  
s výstavní plochou, zamykacím úložným pro-
storem a panelem opatřeným logem divize.

„Vedle výroby dřevěných oken a dveří 
jsme schopni nabídnout výrobky na zakázku 
z naší kompletně vybavené a moderní truh-
lárny s nejnovější technologií a dlouholetou 
regionální tradicí. V ní čerpáme ze zkušenos-
ti práce se dřevem, dlouholeté zkušenos-
ti našich zaměstnanců a v neposlední řadě  
z individuálního a osobního přístupu ke kaž-
dé zakázce. Mezi sortiment řadíme zahradní  
a kancelářský nábytek ve formě altánků, per-
gol, lavic, stolů, skříní, polic a mnohý jiný,“ 
upřesňuje ředitel Hrábek.

Tento krok divizi umožnil být zase o něco 
blíže zákazníkům s možností nabídnout jim 
pokud možno co nejširší portfolio produktů 
společně s nabídkou celé skupiny MATRIX, a.s.

Děkujeme všem zaměstnancům za dobře 
odvedenou práci.

Příjemné prožití vánočních svátků a hod-
ně zdraví a úspěchy do nového roku 2018 
přeje tým divize MATRIX Windows.
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Také v měsíci listopadu aktivně prezentovala divize 
MATRIX Windows své produkty. Tentokrát na výstavě 
s názvem Bytová show, která se uskutečnila ve dnech 
9. – 12. listopadu v královéhradeckém Aldisu.

„Expozici s dominujícím HS portálem jsme rozšířili  
o dva funkční modely oken. V reálu jsme tak mohli vysvět-
lit a ukázat technické možnosti a zároveň přednosti našich 
výrobků. Lépe se tak odpovídá a argumentuje na různé, 
mnohdy až všetečné dotazy návštěvníků,“ říká Milan Tro-
jek.

„Osobně mě překvapil nebývalý zájem těch návštěvníků 
výstavy, kteří se na nás obraceli již s konkrétními požadav-
ky spojenými s řešením vlastních plánovaných novostaveb 
či rekonstrukcí. Dokonce nás přímo na výstavě oslovovali 
i zástupci stavebních firem s nabídkou spolupráce. To vše 
výrazně navýšilo počet poptávek nejen na letošní rok, ale 
především na roky příští,“ doplnil Petr Karásek.

Osvědčenou dvojici obchodníků, Petra Karáska a Mila-
na Trojka, na výstavě doplnila slečna Barbora Gažiová, 

na Bytové show nechyběla 
ani divize MATRIX Windows

Matrix info | windows

nová členka obchodního týmu divize Windows. Při této 
příležitosti jsme mladé kalkulantce položili pár otázek.

Společnost MATRIX Windows je vaším prvním zaměst-
navatelem, proč právě ona?

„Ano, je mým prvním zaměstnavatelem. Tuto firmu 
jsem si vybrala z několika různých důvodů. Líbí se mi, že 
MATRIX, a.s. má široké spektrum nejenom obchodních  
a výrobních aktivit, ale že se úspěšně prezentuje i v gast-
ronomii a potravinářství. Avšak nejdůležitějším faktorem 
pro mé rozhodnutí byla a je přímo nabídnutá pracovní 
pozice (v současné době jsem kalkulantka, později budu 
obchodní zástupce). Od zvolené činnosti očekávám roz-
manitost, dynamiku, nové kontakty. A hlavně to nebude 
stereotyp, což je pro mě osobně super!“

Jak pokračuje vaše odborná příprava a poznávání pro-
duktů divize?

„Dostala jsem k dispozici hodně materiálů, katalogy, 
vzorníky, které si postupně studuji. Učím se tvořit kalku-
lace v programu Profiplast. Hodně mi při tom pomáhají 
kolegyně, Laďka Králová a Jana Kufová, a jsem jim za to 
opravdu vděčná! Další výbornou přípravou byla Bytová 
show v Hradci Králové, kterou jsem absolvovala společně 
s pány Karáskem a Trojkem. Během těch čtyř dnů jsem 
měla možnost se aktivně zapojit do firemní prezentace 
výrobků. Získala jsem tak mnoho cenných odborných  
a komunikačních dovedností. Opravdu nejdůležitější je 
navázat kontakt s lidmi a hlavně se nebát s nimi mlu-
vit.“

Jedná se o největší výstavu nábytku 
v Královéhradeckém kraj.

Bytová show
v Hradci Králové
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Novostavba rodinného domu, Rychnov nad Kněžnou

V Rychnově nad Kněžnou jsme realizovali okna do novostavby nadčasového rodinného domu na nově vznikajícím sídlišti. 
Na otvorové výplně jsme použili profilový systém Inoutic, řady Eforte se stavební hloubkou 84 mm, středovým těsněním 
a moderní barvou antracit, barva RAL 7016. Výhodou tohoto profilu je jeho design, tepelné vlastnosti, velká konstrukční 
hloubka, šest profilových komor v rámu a křídle a tři kontinuální těsnicí roviny jsou zárukou vynikající tepelné izolace. Tato 
okna uspokojí i nejvyšší nároky našich zákazníků.

Referenční stavby 
divize Matrix Windows

Matrix info | windows

Novostavba rodinného domu, Solnice

Krásný rodinný dům v nové zástavbě v obci Solnice. Domi-
nantou domu jsou námi vyráběná atypická půlkruhová 
okna, která domu vytváří zajímavý vzhled.

Kontaktujte 
naše obchodní zástupce

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

Gymnázium Dobruška

Divize Matrix Windows má tu čest, že pro firmu Stating 
s.r.o. dodává okna na dobrušské gymnázium. V první fázi 
vyměňujeme okna v tělocvičně, spojovacím krčku a jídelně. 
Další fází bude hlavní budova, kde bude probíhat výmě-
na během provozu, a to během listopadu a prosince. Na 
tuto stavbu jsou použita plastová okna té nejvyšší kvality 
značky Matrix Premium, profil Gealan S9000 se stavební 
hloubkou 82,5 mm, středovým těsněním a za použití troj-
skla celkovým součinitelem prostupu tepla 0,8W/(m2.K). 
Okna jsou v barvě zlatý dub, výplně do dvora jsou bílé.  
O průběhu realizace této zakázky vás budeme dále 
informovat.
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Společnost MATRIX, a.s. se zúčastnila ve dnech 21. až 
24. listopadu 2017 Podnikatelské mise do Ruské fede-
race. Výpravu absolvovali ředitel divize Automotive 
Jaroslav Švarc, generální ředitel MATRIX, a.s. Ing. Libor 
Burian, MBA a finanční ředitel Ing. Jakub Kaloč. Mise se 
konala pod záštitou Hospodářské komory a prezidenta 
ČR, který se osobně zúčastnil několika společných jed-
nání.

Naším cílem bylo otevření trhů s Ruskou federací a zís-
kání nových kontaktů. Využili jsme příležitosti si pozvat 
stávající partnery na jednání ve Světovém obchodním cen-
tru v Moskvě, se kterými jsme uzavřeli kontrakty na další 
období. První dva dny probíhaly v Moskvě, kde jsme byli 
vedle obchodních jednání pozváni i na Velvyslanectví ČR  
v rámci předávání vyznamenání od našeho prezidenta. 

Poslední dva dny jsme byli v Jekatěrinburgu, tedy  
v hlavním městě Sverdlovské oblasti na Uralu (pomezí 
euroasijské části), která patří mezi nejvýznamnější prů-
myslové oblasti celé Ruské federace. Tento fakt potvrdila 
skutečnost vyšší účasti ruských firem (oproti Moskvě) na 
bilatelárních jednáních. Naše účast splnila předpokládané 
očekávání a cíle, které jsme si na tuto misi dali. 

Ing. Jakub Kaloč

Rusko-české podnikatelské fórum je místo pro rozšíření kon-
taktů mezi českými a ruskými firmami. Bylo hlavním bodem 
programu státní návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Ruské 
federaci.

Podnikatelské fórum

MATRIX navštívil 
Rusko-české podnikatelské fórum

Ředitel divize MATRIX Automotive si podává ruku  
se Sergejem fedorovičem Jaklušinem, členem svazu 
ředitelů Uralského strojírenského klastru.

Matrix info | správa
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Šťastný výherce soutěže ze Dne testovacích jízd Škoda v Sol-
nici pan Krejsa z Rychnova nad Kněžnou vyzkoušel s rodinou  
o prvním víkendu v listopadu novou Octavii Combi. Všichni byli 
s vozem spokojeni, líbila se jim výbava a neradi v pondělí auto 
do Autocentra MATRIX vraceli.

Generální ředitel společnosti MATRIX, a.s. Ing. Libor Burian, 
MBA (vlevo) se zúčastnil předávání čestného titulu „doctor ho-
noris causa“ panu Prof. Dr. Dr. h. c. Billu S. Hanssonovi, vicepre-
zidentovi Max Planck Society (vpravo). Slavnostního okamžiku 
byl přítomen také Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., rektor Čes-
ké zemědělské univerzity.

farma Třebešov se 2. prosince zúčastnila vánočních trhů  
v Borohrádku. V adventní atmosféře nechybělo ani zpívání 
vánočních koled. Zaměstnankyně farmy Irena Tomasová  
a Miroslava Marková (na obrázku zleva) na trzích prodávaly 
farmářskou uzeninu a paštiky.

Výherce jezdil s Octavií 
z Autocentra MATRIX

Česká zemědělská uni-
verzita předávala čest-
ný titul

Farma Třebešov 
na adventních trzích 
v Borohrádku
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Oboustrané lepící pásky 3M 
VHB - Jak na to!

Matrix info | autocentrum Matrix info | automotive

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. Nová oboustranně lepicí akrylová pěnová 
páska nabízí vysokou počáteční adhezi a přizpůsobi-
vost. Má vynikající teplotní odolnost a výbornou při-
lnavost k širokému spektru podkladů. 

Aplikace, inovace a nekonečné konstrukční možnosti
Z pohledu výrobce jsou pásky 3M VHB při spojování jed-

noznačně výhodné díky rozložení namáhání po celé délce 
spoje, kdy trvale uchycují materiály neviditelným pevným 
spojem, který uspokojí i estetické požadavky.

Pásky řady 3M VHB GPH jsou díky svým vlastnostem 
vhodné pro použití v kovodílnách, el. zařízeních, v reklam-
ním průmyslu a ve speciálních vozidlech.

Nastal čas zbavit se šroubů, nýtů, svarů a dalších tradič-
ních upevňovacích prvků.

VýHODy A VLASTNOSTI NOVýcH LePícícH PáSeK 
3M™ VHB™ GPH
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Pásky 3M™ VHB™
Odpověď na otázku teplotní odolnosti a spojování

různých materiálů.

Matrix info | automotive

Vysoká teplotní odolnost
Nová řada pásek 3M VHB GPH vykazuje vyšší přilna-

vost ke kovům před aplikací práškových nátěrů za vy-
soké teploty, čímž napomáhá zvyšovat produktivitu. 
Pásky řady 3M VHB GPH díky svému složení odolávají vy-
sokým teplotám (krátkodobě +230°C), a jsou tak ideální 
volbou ke spojování dílů, které budou opatřeny práškovým 
nátěrem.

Spojování různých materiálů
Pásky řady 3M VHB GPH navržené ke spojování různých 

materiálů vykazují výbornou přilnavost k širokému spektru 
podkladů. Obsah akrylátu zaručuje vysokou všestrannost 
při spojování: skla, kovu, některých plastů, kompozitů a za-
tmeleného dřeva bez pórů.

Přizpůsobitelný pěnový nosič
Výhodou měkké pěny je snadná aplikace, rozložení namá-

hání a vyplnění mezer. Přizpůsobivost pásek 3M VHB GPH 
vede k vytvoření ucelenější kontaktní plochy vytvářeného 
spoje při spojování nepoddajných nebo nepravidelných ma-
teriálů. Výrobek umožňuje rychlé odstraňování krycí vrstvy, 
a usnadňuje tak celý proces aplikace.

Vysoká počáteční adheze
Aplikace pásek 3M VHB je snadná a rychlá, čímž šetří čas 

i peníze. Technologie rychlého a pevného přilnutí k povrchu 
zaručuje vysokou počáteční adhezi ihned po aplikaci. Nové 
pásky 3M VHB GPH vykazují vyšší počáteční adhezi než stá-
vající řady pásek. Pásky skvěle přilnou již při prvním kontak-
tu, čímž výrazně usnadňují montáž. Dovolují přesnou roz-
měrovou úpravu pro všechny zakázkové aplikace.

JAK POSTuPOVAT PřI APLIKAcI

Příprava povrchu
Pro dosažení maximální efektivity a kvalitního přilnutí le-

peného spoje je nutné zajistit, aby byl povrch čistý, suchý, 
zbaven veškeré mastnoty, pevných částit a prachu. Ideálním 
čistícím prostředkem je čistič na bázi izopropyl-alkoholu či 
heptan (oba produkty jsou zastoupeny čističi AP Cleaner).

Při použití čističů dodržujte bezpečnostní a požární poky-
ny stanovené výrobcem. 

Důležitý je i vyvinutý tlak
Výsledná pevnost lepeného spoje závisí na vyvinutém 

tlaku při samotné aplikaci lepící pásky a následném vytvrzo-
vání. Je proto nutné dbát na dostatečně silný kontakt mezi 
lepenými plochami. Kde je to konstrukčně možné, doporu-
čujeme užívat různých pomůcek jako jsou například svěrky.

Doba vytvrzování
Pásky VHB lepí téměř okamžitě, ale maximální pevnosti 

lepeného spoje dosahují až při následném vytvrzování.
Časy vytvrzování přibližuje následující tabulka

čas % maximální pevnosti

20 minut 50%

24 hodin 90%
48 hodin 100%
Při 20°C a ~65%

Dobu vytvrzování lze zkrátit zvýšením teploty prostředí.

VýBěR Z APLIKAcí

Panel k rámu
Vypořádejte se s působením dynamických sil při součas-
ném snížení hmotnosti pro čistý a atraktivní vzhled.

Výztuha k panelu
Vychutnejte si svobodu při návrhu jedinečných konstrukcí 
skvěle odolávajících vibracím i korozi.

Průhledové sklo k plášti
Zajistěte bezpečné utěsnění rozdílných materiálů s vyšší
produktivitou a inovativním návrhem.

upevnění ozdobných prvků
Vylepšete vlastnosti produktů díky vyšší pružnosti při 
výrobě a návrhu.
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Pokračujeme v seriálu o vozech značky Škoda, které 
jsou umístěny v Autocentru MATRIX Lipovka. Jejich 
majitelem je generální ředitel společnosti MATRIX, 
a.s. Ing. Libor Burian. Ten škodovky sbírá již celou 
řadu let. Minule jsme představili Škodu Popular 1 100 
vyrobenou roku 1940, dnes se podíváme na o deset 
let mladší model – Škodu 1101 Tudor Roadster.

Osobní a lehké užitkové vozy Škoda 1101 vyráběly 
AZNP Mladá Boleslav, Vrchlabí a také Kvasiny (zde byl 
vyroben model na obrázku, obsah válců 1100 ccm, výkon 
23 kW, max. rychlost 105 km/h). Mezi širokou veřejnos-
tí získal model přezdívku Tudor. Jedná se o modernější 
verzi modelu Škoda Popular, který se vyráběl za protek-
torátu. Výroba Tudoru začala hned v prvním poválečném 
roce, od roku 1949 byla přidána novější verze označovaná 
1102. Těchto vozů se vyrobila celá řada variant, například 
dvoudveřový sedan, čtyřdveřový sedan, dodávka, sanita 

Pokračujeme v seriálu
o historii vozů Škoda z Autocentra

Matrix info | autocentrum

nebo roadster (na obrázku). Mezi lety 1946 až 1952 se 
vyrobilo 71 591 vozů různých verzí. Většina šla na export, 
ať už do Polska, Nizozemí nebo Belgie. Pod označením 
Sport a Supersport vznikaly také závodní speciály.

Automobil byl renovovaný v letech 2002 až 2005 
tchánem majitele Ing. Libora Buriana 
panem Karlem Weissem.

ŠKODA 1101 Tudor
Roadster, rok výroby 1950
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Autocentrum Lipovka 
má nový lakovací box

Matrix info | autocentrum

Staňte se součástí 
týmu Autocentra MATRIX

Volejte 494 339 287

Lakýrníky a klempíře na pracovním trhu téměř 
neseženete. Tato věta se bohužel stává lety ověře-
nou praxí. Na Rychnovsku platí o to více díky tomu, 
že je místní trh s pracovními silami vyčerpán.

Přitom by lakýrníci mohli pracovat s nejmodernějšími 
technologiemi, které nabízí například Autocetrum MAT-
RIX v Lipovce. Zde museli kvůli stále rostoucí velikosti 
automobilů pořídit moderní lakovací box.

„Neustále se zvětšují komponenty vozů, takže jsou 
ve výsledku auta mohutnější. To byl jeden z důvodů, 
proč jsme se rozhodli pořídit nový lakovací box. Dalším  
a ještě důležitějším důvodem byl komfort pro lakýrníka.  
V malém boxu téměř nelze některé části lakovat,“ pro-
zradil vedoucí servisu Autocentra MATRIX Josef Kry-
nek s tím, že nový box také šetří energii.

Autocentrum má plné ruce práce, protože se mimo jiné 
stará o velké množství vozů zaměstnanců Škody Auto. 
Proto v Lipovce posilují stávající tým.

„Na lakovně nám chybí personál. Lakýrníky bychom rádi 
zaměstnali v jednosměnném provozu v příjemném malém 
kolektivu. Stříkáme vodou ředitelnými barvami,“ dodává 
Josef Krynek.
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Návštěva z České lesnické 
akademie Trutnov na Divizi Wood
Studenti maturitního ročníku České lesnické akade-
mie Trutnov přijeli 28. listopadu na exkurzi do pilařské  
a dřevařské výroby divize MATRIX Wood.

Po jejich příjezdu je přivítal ředitel divize Vlastimil Cha-
loupka a v loveckém sále je seznámil s historií a současnos-
tí pilařské výroby v Třebešově. Poté se studenti vydali na 
prohlídku závodu. Podívali se na výrobní proces od příjmu 
a manipulace dřevní hmoty, přes pořez, sušení řeziva až po 
konečné hoblování jednotlivých výrobků.

Na závěr exkurze pozdravil všechny účastníky exkurze 
generální ředitel společnosti MATRIX, a.s. Ing. Libor Buri-
an, MBA, který představil projekt nové pilnice, sušicích 
komor a výroby KVH a BSH.

Všichni účastníci poté obdrželi drobnou pozornost  
s produktem Farmy Třebešov a odjeli na oběd, který pro 
ně připravili pracovníci Hotelu Studánka.

Výuka probíhá v Trutnově, Svobodě nad Úpou 
a Horním Starém Městě.

Česká lesnická 
akademie Trutnov

Matrix info | wood 
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V návaznosti na zvýšenou kapacitu pořezu na nové 
pilnici pokračujeme v dalším „kroku“ výrobního pro-
cesu, což je sušení dřeva.

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 došlo k podpisu smlouvy 
o dodávce devíti kusů nových velkokapacitních sušáren, 
kterými tak naše společnost ztrojnásobí sušicí výkon na 
pile v Třebešově na více než 1 000 m3 vsázky.

Sušárny budou mít i vysokotlaké sušení, díky kterému 
budeme moci sušit nejenom standardní dřeviny, ale nově 

Divize Wood staví
nové komplexní sušící centrum
Zvýšuje se kapacita sušení

Matrix info | wood

také buk.

Sušárny budou umístěny ve dvou řadách a prostor mezi 
nimi bude zastřešen, aby bylo možné manipulovat s vysu-
šeným řezivem za jakéhokoliv počasí. Vlastní výstavba na 
místě se očekává na jaře 2019.

Na obrázku zleva Jiří Kulhánek a Ing. Jiří Koukal, CSc.  
z firmy KATRES, spol. s r.o., a Ing. Libor Burian a Ing. Jakub 
Kaloč z MATRIX a.s.

Ing. Jakub Kaloč
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Dřevocentru CZ
rostly v letošním roce prodeje

Medlešice u Chrudimi, Hradec Králové, 
Trutnov, Hodonín, Velká Bystřice u Olomouce, 
Petřvald u Karviné, Ústí nad Labem,
Mladá Boleslav, Pardubice, Přelouč, Dobruška

Kde nás najdete?

Dřevocentrum CZ zanedlouho ukončí další úspěšný 
rok své existence. Co je v této prodejní organizaci 
nového, a které věci se chystají do roku nového, jsme 
se zeptali ředitele Ing. Martina Konvaliny.

Nedávno jste nastoupil do pozice ředitele společnosti 
Dřevocentrum CZ. Už jste se stačil v nové roli adap-
tovat?

„Dřevocentrum CZ je především prodejní organizace. 
Vzhledem k mým dlouholetým zkušenostem z prodeje  
a distribuce jsem neměl zásadní problém převzít správu  
a chod celé firmy. Navíc pozice vedoucích prodejních 
poboček jsou obsazeny zkušenými lidmi a s chodem mi 
pomáhají také dva oblastní vedoucí.“

Jak si Dřevocentrum vedlo v roce 2017?
„Prodeje ze začátku roku byly negativně ovlivně-

né delší zimou a špatným počasím. Ztrátu v prodejích  
v porovnání s loňským rokem jsme dohnali až v květnu,  
a od té doby zaznamenáváme nárůsty v prodejích každý 
měsíc. Celkově bychom měli v obratu dosáhnout nárůstu 
5 až 6 % oproti roku 2016.“

Máte pod sebou jedenáct poboček. Prošla některá  
z nich v poslední době zásadní změnou?

„Žádné velké úpravy poboček jsme v letošním roce 
neprováděli. V druhé polovině roku jsme investovali do 
vysokozdvižných vozíků, což nám pomůže zlepšit obsluž-
nost zákazníků. Na příští rok jsme ale již připravili několik 
investicí, které by měly zlepšit podmínky prodeje a skla-
dování materiálů. Chceme také rozšířit síť poboček a na 
těch současných nabídnout další doplňkové služby při 
prodeji materiálu.“

Pomalu vstupujeme do zimního období. Mají pobočky 
Dřevocentra upravenou prodejní dobu?

„Na všech pobočkách došlo ke zkrácení prodejní doby 
a od prosince k ukončení sobotního prodeje. Aktuální 
prodejní doby jednotlivých poboček naleznete na našich 
nových webových stránkách.“

Dřevocentrum nabízí také výrobky sesterské firmy 
MATRIX Wood. Připravujete do nového roku nějaký 
nový produkt?

„V současné době dochází k dokončování rozsáhlé 
investice do divize MATRIX Wood. Po náběhu výroby 
bude Dřevocentrum CZ jedním z obchodních partnerů 
pro kompletní výrobní program MATRIX Wood přede-
vším z modřínu a dubu. Zákazníci se mohou těšit na hob-
lované výrobky, především pak palubky, fasády a terasy 
různých profilů a rozměrů, ale také na kvalitní truhlářské 
řezivo.“

Jaké jsou výhledy Dřevocentra do roku 2018?
„Chceme maximálně využít pozitivního hospodářské-

ho vývoje v České republice a dosáhnout opět vyšších 
prodejů. Dále máme v plánu otevřít dvě nové prodejní 
pobočky a na těch současných pobočkách zkvalitňovat 
prodejní podmínky a rozšiřovat prodejní sortiment  
a nabízené služby.“



Matrix INfO | 17

�������������



Matrix INfO | 18

Matrix info | wood 

Taneční podzim na Studánce

Letovisko Studánka se může pochlubit dlouholetou ple-
sovou tradicí. Především za první republiky byl hotel svý-
mi plesy vyhlášený. Také proto bylo roku 1930 letovisko 
rozšířeno o velký moderní sál.

Plesová tradice

Matrix info | autocentrum Matrix info | studánka

Podzimní čas byl vždy vyhrazen tanečním kurzům. 
Vlastně se jedná o předzvěst plesové sezony. Leto-
visko Studánka není jen ubytovacím a stravovacím 
zařízením, ale již od svého znovuobnovení v roce 2010 
navazuje také na tradici plesů a tanečních kurzů, kte-
ré vždy zcela neodmyslitelně ke Studánce patřily.

Právě proto se rozběhl již VII. ročník tanečních kurzů 
pod vedením manželů Solárových. Jedná se o základní 
taneční kurz o sedmi nedělních lekcích. Na každé z nich 
prožijete 120 minut kvalitní zábavy. Kurz vás naučí (či vás 
v nich zdokonalí) základním tancům jako jsou waltz, polka, 
valčík, tango, foxtrot, blues a mazurka. Vyzkoušíte si ale 
také latinskoamerické tance jako je čača (cha-cha), rum-
ba, jive, samba či mambo. Na konci kurzu vás čeká klasická 
prodloužená.

A pro ty, co již tančit umí a chtějí si prostě jen tak zatan-

čit, pořádáme na Studánce již tradiční TANČÍRNU.

co můžete od tančírny očekávat?

Jak už název akce napovídá, těšte se na tance při pečlivě 
vybírané reprodukované hudbě, a to na tance společenské, 
tedy především tzv. tance standardní a latinskoamerické.

Zatančit si můžete od 20 hodin do 1 hodiny v taneč-
ním sále Rudolfa Rokla, kde se pravidelně střídají základní 
tance standardu (waltz, tango, quickstep, valčík, slowfox)  
a latiny (cha-cha, rumba, samba, jive), které jsou občas 
doplňovány ostatními společenskými tanci (blues, polka, 
mambo, mazurka, country). V poslední době, podle aktuál-
ního složení návštěvníků, dostává nemalý prostor i moder-
ní latina (salsa, bachata, kizomba, merenge či zouk). Vždy 
se snažíme dbát, je-li to organizačně možné, abyste na par-
ketě měli dostatek prostoru k tanci.

Pro koho je tančírna určena?

Stručně řečeno pro všechny, kdo si rádi zatančí. Nezáleží 
na tom, zdali právě navštěvujete středoškolské taneční, či 
už dávno patříte do kategorie manželských a ostatních 
párů. Není ani důležité, jestli si vystačíte se základním 
krokem, nebo budete „perlit“ v náročnějších variacích. 
Nejdůležitější je, aby vás tanec bavil.



Matrix INfO | 19

Jak se do tančírny obléknout?

Dámy s oblečením nemívají problémy, proto přede-
vším pro pány: společenské kalhoty a košile jsou na mís-
tě. Vzhledem k oblečení většiny tanečníků se nejlépe bu-
dete cítit, přidáte-li dále vestičku s kravatou či motýlkem.  
A v neposlední řadě – bez tanečních bot se určitě neo-
bejdete.

A co říci na závěr?

Tančírna se koná v pátek večer, a to je doba, kdy je ho-
tel většinou plně vytížen, a není proto jednoduché sklou-
bit hotelový provoz s provozem tančírny. Přestože se 
snažíme našim tanečníkům vyjít co nejvíce vstříc, musíme 
někdy sáhnout k takovým nepopulárním opatřením, jako 
je například změna termínu nebo omezení počtu míst. 
Proto doporučujeme vždy provést rezervaci místa.

Protože po podzimu vždy přichází zima, je namístě při-
pomenout, že se blíží Vánoce a s nimi adventní neděle, 
které budou na Studánce jako každoročně zpestřeny ad-
ventním menu. V prameníku před vstupem do hotelu 
můžete zhlédnout unikátní ručně vyrobený betlém od 
paní Haldové. Pokud byste se rozhodli s námi strávit 
konec tohoto roku a vstoupit společně s námi do roku 
2018, přijměte naše pozvání na silvestrovskou oslavu.

Sobota 4. listopadu byla na Studánce ve znamení svatby. 
Ne však ledajaké. Slavilo se zde krásné 50. výročí společ-
ného života manželů Ehlových. V roce 1967 se v hotelu 
Studánka slavila právě jejich svatba. Velice milým pře-
kvapením tohoto sobotního večera byl dárek od pana 
Ehla, který nám věnoval originální účtenku z této svat-
by. Za tento unikát s historickou hodnotou děkujeme  
a umisťujeme účtenku do prostranství historických fotek. 
Manželům Ehlovým přejeme spoustu dalších společných 
a šťastných let a těšíme se na opětovné setkání na Stu-
dánce.

Zlatá svatba 
na Studánce 
přinesla milé 
překvapení

Pro více informací  
o pořádaných lekcích

Volejte 773 794 925 
nebo pište na matej.novak@hotelstudanka.cz
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Rychnov nad Kněžnou

Silvestr 2017

Silvestrovský program
• Silvestrovská večeře

• Volná konzumace vybraného vína, piva
a nealkoholických nápojů do 24:00 hod. ALL INCLUSIVE

• Bohemia Sekt 0,2 l – brut / novoroční přípitek
• Živá hudba a zábavný program v průběhu galavečera

• Poukaz na Studánecký drink u barmana
• Soutěž o nejlepší masku

Silvestrovského večera / VE STYLU - 30. LÉTA
• Půlnoční studený rautík
Změna programu večera vyhrazena.

V letovisku Studánka oslavíme další nový rok 2017 v tradičním stylu
se zajímavou atmosférou silného historického místa.

Načerpejte energii společně s námi a prožijte skvělé chvíle na hotelu Studánka.

Cena 1.950,- Kč / osoba
(dítě do 11,99 let s dospělou platící osobou 950,- Kč, dítě nad 12 let platí plnou cenu)

31. 12. 2017 / 19:00 hodin

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

ve stylu 30. léta

Rezervace
a bližší informace
v hotelové recepci.

Hotelový
animační program,

nejen pro děti!
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Farma Třebešov připravila novinky
Sortiment farmy Třebešov se opět rozšířil. Nově nabízíme pytláckou kýtu a zbojnický bok. 

Všem zákazníkům farma Třebešov oznamuje, že mezi vánočními svátky bude zavřeno. 
Otevře se 29. prosince 2017  

PyTLácKá KýTA

ZBOJNIcKý BOK

Cena 235,- 
Uzená kýta z divočáka má specifickou chuť 

a je obalená ve směsi koření a česneku.

Cena 139,-
Uzený bok z divočáka ve směsi koření.
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Naši oslavenci
v prosinci 2017
Matrix Hotels, s.r.o.
Gurecká Nikol

divize Wood
Voltr Luboš
Kalous Jiří
Radoň Jan 
Stejskal Jan

divize Windows
Oubrecht Petr
Gregor Jan

divize Autocentrum
Lukášek Josef
Steklík Lukáš

Dřevocentrum cZ, a.s.
Krejčí Petr
Knazovič Lukáš
Čepela Josef
Luňák Pavel

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

Bárta Martin

divize Správa
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 » Medlešice u Chrudimi
 » Hradec Králové
 » Trutnov
 » Hodonín
 » Velká Bystřice u Olomouce
 » Petřvald u Karviné
 » Ústí nad Labem
 » Mladá Boleslav
 » Pardubice
 » Přelouč
 » Dobruška

www.drevocentrum-as.cz


