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Matrix Wood je čestným členem 

Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů

HISTORICKÝ ÚSPĚCH - Na  Valné hromadě 
Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR v Praze ob-
držel Matrix titul Čestný člen cechu.  „Jsme uznáva-
nou společností, která již 24 let patří k  výrobcům 
profesionálních malířských štafl í, jejichž užitnou 
hodnotu oceňují především malířské a  stavební 
fi rmy, které je používají dnes a denně k výkonu své 
profese,“ uvedl  obchodní referent divize Wood 
Richard Ferkl,  který ocenění v Praze převzal a měl 
na starost i stánek se štafl emi. 

Přítomní ocenili certifi kovaný způsob výroby, 
který  je zárukou kvality všech výrobků. „Na spolu-
práci s cechem jsem zažal pracovat od minuléhom 
roku a mám radost, že se to podařilo„ dodal.
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MALÍŘI Z ČR  - Účastníci  
Valné hromady Cechu malířů, 
lakýrníků a  tapetářů ČR byli 
štafl emi s  novým pantem pří-
mo nadšeni. „Pro nás má Čest-
né členství veliký význam. Mů-
žeme používat značku, že jsme 
partnery cechu, oni nás budou 
prezentovat na  svých akcích 
jako napříkjlad závody v chůzi 
na  štafl ích a  samozřejmě na  
jejich webových stránkách,“ 
komentoval Richard Ferkl pří-
nos titulu pro Matrix.

„Malíři si na  valné hroma-
dě    štafl e zkoušeli, chodili 
s  nimi a  novinku si nemohli 
vynáchválit. Normované štafl e 
v  tomto rozměru si pamětníci 
pamatovali z  dob socialismu. 
Teď totiž  výrobci začali na ma-
teriálu šetřit ,“ bilancoval Ferkl. 
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Vyučená dámská krejčová by neměnila

Jana Hanušová je po vzoru svého manžela 

Petra Hanuše věrným matrixákem, ve spo-

lečnosti totiž působí již dvaadvacet let, 

pouze o dva roky méně než manžel.  Z vy-

učené dámské krejčové se stala zručná 

truhlářka, který by prý již neměnila. Svůj 

volný čas věnuje dobrovolným hasičům. 

„Já jsem chtěla nastoupit do Matrixu hned 
na  počátku založení společnosti. Jenomže 
zde pracoval již manžel a  rodinné příslušní-
ky  tehdy nebrali, protože nevěděli, jak  bude 
nový Matrix prosperovat. Tak jsem měla 
smůlu, ale naštěstí jen dva roky,“ zavzpo-
mínala vyučená dámská krejčová, která šila 
ve Vamberku na zakázku. K šití se tedy vrátila, 
ale nakonec její cesta stejně skončila v Matri-
xu, když se rozjel. Po celou dobu pracuje Jana 
Hanušová po boku svého manžela.

„První moje práce byla na  štafl ích. Ty 
se vyrábějí dodnes ve  špičkové kvalitě. 

Ze začátku jsem si na  změnu docela těžce 
zvykala. Ruce jsme měla otlučené od kladív-
ka, samá tříska. Nakonec jsem si však zvykla 
a dnes bych již neměnila. Nedovedu si totiž 
představit, že bych v práci osm hodin jen se-
děla,“ svěřila se sympatická žena.

„Pamatuji bláto na dvoře a hlavní budova, 
kde sídlí vedení společnosti, byla ruina.  Mu-
sím se ale přiznat, že  se nám do nových hal 
ani nechtělo. Původně jsme dělali v malé díl-
ně uprostřed dvora, což byla  taková temná 
díra. Teď bych již tam zpátky také nechtěla. 
Tady máme veliký a  hlavně  celou pracovní 
dobu prosvětlený prostor,“ zhodnotila Jana 
Hanušová pracovní prostředí.

Ponorkovou nemoc manželé Hanušovi 
neznají. „Na původním místě jsme pracovali 
jen my dva a lidé kroutili hlavou, jak to mů-
žeme spolu vydržet. A jde to, manžel se jen 
jde občas odreagovat do místní hospůdky,“ 
dodala.  

POČÁTKY MATRIXU pamatuje i  Jana Hanušová. Do  divize Wood nastoupila až dva roky 
po manželovi, ale chtěla zde pracovat od začátku. Dnes si nedovede představit, že by v práci jen 
seděla.
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Jak jsme štafl e dovedli k dokonalosti

UNIKÁTNÍ DVOJITÝ ŽEBŘÍK  - 
Divize Wood je v  republice v  současné 
době jediným výrobcem profesionálních 
malířských dvojitých žebříků, dodávaných 
v  nejvyšší kvalitě. „Štafl e prošly  i  vývo-
jem. Největší novinkou je unikátní bytel-
ný pant, neporovnatelný s tím původním. 
Nepraská a  daleko lépe se s  ním chodí,“ 
komentoval novinku obchodní referent 
Richard  Ferkl a  zmínil i  další „vychytáv-
ku“, kterou jsou protiskluzové návleky.
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Z historie Matrixu aneb Vzpomínejte s námi - č.8

Jak jsme zpevňovali plochy
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Tradiční Myslivecký ples v Třebešově

MYSLIVECKÝ PLES - Dne 6. února uspořádala Myslivecká společnost Matrix, a.s. tradiční 
myslivecký bál, který se odehrával v  kulturním domě v  Třebešově. K  poslechu a  tanci hrála kapela 
Stará Vesta Vamberk a členové Myslivecké společnosti zhodnotili tuto akci jako velmi zdařilou. Na fo-
tografi ích jsou hlavní výherci myslivecké tomboly.
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Matrix bilancoval a představil vizi  

TRADIČNÍ SETKÁNÍ - „Bez vás 
bychom to nezvládli, a jestliže něco dělá 
fi rmu, tak je to tým zaměstnanců. Podle 
kvalitního týmu zaměstnanců se pozná 
kvalitní fi rma,“ zaznělo mj. v řeči gene-
rálního ředitele Libora Buriana na úno-
rovém slavnostním pracovním setkání 
společnosti MATRIX na Studánce. 

Tato slova, kterými generální ředitel 
poděkoval za nejúspěšnější rok v his-
torii společnosti všem ředitelům, ma-
nažerům, vedoucím, technickým a ob-
chodním pracovníkům, jsou důkazem 
toho, že Matrix je významná a kvalitní 
společnost. Na tradičním únorovém 
setkání šlo o jediné téma: vyhodnoce-
ní roku 2015 a plán na rok 2016, kdy 
společnost oslaví významné 25. výročí 
svého trvání.

„Naší disciplínou není sprint, my 
jsme maratonci,“ poznamenal Libor 
Burian a poté se slova ujali divizní ře-
ditelé. Ve svých prezentacích zhodno-
tili uplynulý rok a následně představili 
cíle na rok 2016.
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Manželé Burianovi navštívili pracovně Bratislavu
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Využijte výhodnou jarní prohlídku vozů ŠkodaVyužijte výhodnou jarní prohlídku vozů Škoda

Zimní provoz dokáže auto pořádně vyřídit. 

Sůl naruší antikorozní ochranu, na  výmo-

lech dostane pořádně zabrat podvozek. 

I  když je jarní prohlídka pro zákazníka jen 

orientační, je velmi důležitá, protože doká-

že předejít případným dalším problémům. 

„Pro zájemce tu máme opět zvýhodně-

nou jarní prohlídku. Tentokrát je největším 

bonusem 25% sleva na  nákup nových let-

ních pneumatik a  na  to navazující zvýhod-

něná cena za  přezutí, která začíná od  399 

korun za  všechna kola,“ prozradil vedoucí 

servisních služeb Autocentra Matrix Josef 

Krynek.

„Jarní prohlídka není určená majitelům no-
vých automobilů, prodaných před zhruba dvě-
ma lety. Ty jsou totiž bezproblémové. Nabízíme 
ji zákazníkům pro vozy koupené před čtyřmi 
lety a  dříve. Ve  zmíněných případech mohu 
z  dlouholetých zkušeností potvrdit, že nejčas-
tějším problémem bývá špatná geometrie kol. 
Na podvozku u fábií jsou v nevyhovujícím stavu 
silentbloky, tedy všechny gumové díly, které 
tlumí nárazy,“ prozradil vedoucí servisu Auto-
centra v  Lipovce, které je největším zařízením 

svého druhu v Královéhradeckém kraji. Zaměst-
nává 36 lidí, z  nichž 12 se věnuje prohlídkám 
a opravám motorových vozidel značky Škoda. 

Podle experta přes autorizovaný servis vět-
šina řidičů nedodržuje ani servisní plán úkonů 
a  výměny provozních kapalin. „Při každém 
tankování by měl řidič vyndat olejovou měrku 
a zkontrolovat stav kapaliny. To však až na vý-
jimky nikdo nedělá. Za necelých dvě stě pade-
sát korun, což je cena prohlídky, zkontrolujeme 
i stav autobaterie. Podle výsledků měření dáme 
klientovi výpis o stavu akumulátoru, což by se 
jako laik nikdy nedozvěděl,“ pokračoval vedou-
cí autoservisu ve výčtu úkonů. 

Řidič může být jarní kontrole svého miláčka 
v Autoservisu Lipovka dokonce fyzicky přítom-
ný.  „Není to časté, ale na  přání to je možné. 
Mnoho zákazníků totiž nikdy nevidělo svůj vůz 
zespodu. Tam nelze přehlédnout zkorodova-
ný výfuk, špatné brzdy a  další poškození solí. 
Na vlastní oči se tak majitel přesvědčí, jak zima 
dokáže starší vůz vyřídit,“ tvrdí Josef Krynek.

I když letošní zima nebyla nijak problémová, 
zkušený odborník preventivní prohlídku za vý-
hodnou cenu doporučuje. (ign)
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Připravili jsme pro Vás pestrou nabídku 
letních pneumatik se slevou až 25 %. 
Samozřejmostí je přezutí a uskladnění 
pneumatik za výhodné ceny. 
Nezapomeňte po zimě také včas 
naplánovat servisní prohlídku svého 
vozu. Provedeme diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek, brzdový 
systém a mnoho dalšího. Myslíme 
i na Vaši bezpečnost. K nové sadě 
předních stěračů, které si po zimě 
zaslouží vyměnit, Vám jako bonus 
přibalíme koncentrát náplně do 
ostřikovačů. 

Servisní prohlídka
za 249 Kč

PEČOVAT JE NORMÁLNÍ

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Jarní servisní prohlídka vašeho 
vozu po zimní sezoně za 249 Kč

Seznam úkonů jarní prohlídky:

• kontrola tlaku a stavu pneumatik 
- kontrola rezervy

• kontrola brzdového systému a podvozku
• kontrola funkce stěračů a ostřikovačů
• kontrola množství motorového oleje, 

chladicí kapaliny a brzdové kapaliny
• kontrola platnosti lékárníčky
• kontrola stavu akumulátoru
• kontrola funkčnosti a nastavení osvětle-

ní (kromě xenonů)
• výpis paměti závad - diagnostika 

(protokol zákazníkovi k dispozici 
k nahlédnutí)

• kontrola platnosti technické kontroly

Objednejte se na:

494 339 280-2

ladislav.jedlicka@matrix-as.cz
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Předváděcí jízdu se Superbem III. generace a dalšími modely 
vozů Škoda si můžete objednat na tel. 494 339 297 

nebo na e-mailu: michal.kucera@matrix-as.cz 

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 94–110 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

mojeskodafabia.cz

Pokračujte, kde ostatní končí. Stylová, prostorná a bezpečná Fabia Combi 
s pětiletou zárukou a zvýhodněním 30 000 Kč může být Vaše již od 238 890 Kč 
při financování se ŠKODA Financial Services. Seznamte se s vozem ŠKODA 
Fabia Combi přímo u nás.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ
ŠKODA Fabia Combi 
měsíčně již od 3 599 Kč*

Zvýhodnění 
30 000 Kč*

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Fabia Combi 1.0 MPI Active 55 kW v ceně 267 900 Kč (cena s financováním VWFS 238 890 Kč 
včetně Mobility Plus): splátka předem 77 100 Kč (32 %), výše úvěru 161 790 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové 
platby za úvěr 206 000 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 220 291 Kč, RPSN vč. pojištění 15,85 %, délka úvěru 36 měsíců, 
zůstatková hodnota 95 556 Kč, měsíční splátka úvěru 3 068 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 599 Kč, úroková sazba p. a. 
11,21 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje povinné ručení a havarijní pojištění (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní 
průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné 
použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím 
nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

MATRIX a.s., Lipovka 142, 516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 292, www.matrix-as.cz
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ŠKODA Rapid TSI 1,2 Ambition 299 000 Kč
Do provozu: 1.7.2014 Tachometr:  16 541 km
Objem motoru: 1 197 cm3 Převodovka: manuál, 6 stup.    
Palivo: benzín  Karoserie:  ostatní/5
Výkon: 77 kW Barva: modrá metalíza
Výbava: Vnější vzhled - dálkově ovládané centrální zamykání, kola z lehkých slitin, metalický lak, přední 
mlhovky, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka, zadní stěrač s ostřikovačem.  Vnitřní výbava - děle-
ná zadní sedadla, el. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, klimatizace mechanická, loketní opěrka přední, 
malý kožený paket, Maxi Dot, multifunkční volant, nastavitelný volant.  Audio -  autorádio s CD přehrá-
vačem, autorádio s MP3. Pohon a technika - 6ti stupňová převodovka, ABS - antiblokovací systém, ASR 
- protiprokluzový systém, ESP - stabilizace podvozku, posilovač řízení.  Bezpečnost a technika - airbag 

řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy hlavové, imobilizér. Další - manuální převodovka,pevná střecha,výškově nastavitelná sedadla. 

ŠKODA Octavia TDI 2,0 Elegance    579 000 Kč
Do provozu: 1.10.2014 Tachometr: 21 990 km
Objem motoru: 1 968 cm3 Převodovka: automat, 6 stup.   
Palivo: nafta Karoserie: liftback/5
Výkon: 110 kW Barva: šedá metalíza

ŠKODA Octavia TSI 1,4 Elegance 479 000 Kč
Do provozu: 04/2015 Tachometr:  19 990 km
Objem motoru: 1 395 cm3 Převodovka: manuál, 6 stup.
Palivo: benzín  Karoserie: liftback/5
Výkon: 103 kW Barva: červená metalíza
Výbava:  Vnější vzhled -dálkově ovládané centrální zamykání, kola z  lehkých slitin, metalický lak, 
přední mlhovky, tažné zařízení, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka. Vnitřní výbava -dělená 
zadní sedadla, el. ovládání oken, handsfree, klimatizace automatická, loketní opěrka přední, malý 
kožený paket, Maxi Dot, multifunkční volant, nastavitelný volant, tempomat, vyhřívaná sedadla.  
Audio - autorádio s Bluetooth, autorádio s CD přehrávačem, autorádio s MP3. Pohon a technika - 6ti 

stupňová převodovka, ABS - antiblokovací systém, ESP - stabilizace podvozku, parkovací senzory, posilovač řízení. Bezpečnost a  technika - airbag kolenní, airbag 
řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy hlavové, imobilizér. Další:  el. sklopná zrcátka,manuální převodovka,otáčkoměr,pevná střecha,sportovní podvozek,výškově 
nastavitelná sedadla.
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Výbava: Vnější vzhled - dálkově ovládané centrální zamykání, kola z lehkých slitin, metalický lak, natáčecí 
světlomety, ostřikovače světlometů, přední mlhovky, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka, xenono-
vé světlomety, zadní stěrač s ostřikovačem.  Vnitřní výbava - dekor interiéru (dřevo, hliník atp.), dělená 
zadní sedadla, el. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, handsfree, klimatizace automatická, loketní opěr-
ka přední, loketní opěrka zadní, malý kožený paket, Maxi Dot, multifunkční volant, nastavitelný volant, 

tempomat, vyhřívaná sedadla. Audio -  autorádio s MP3. Pohon a  technika -ABS - antiblokovací systém, ESP - stabilizace podvozku, posilovač řízení. Bezpečnost a  tech-
nika -  airbag kolenní, airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy hlavové, imobilizér. Další:  manuální převodovka,otáčkoměr,pevná střecha,výškově nastavitelná 
sedadla.                                   Ceny včetně DPH, tiskové chyby vyhrazeny

Výbava: Vnější vzhled - bi-xenonové světlomety, dálkově ovládané centrální zamykání, el. vyhřívané 
přední sklo, kola z lehkých slitin, kontrola tlaku v pneu, metalický lak, natáčecí světlomety, ostřikovače 
světlometů, přední mlhovky, sportovní paket, tónovaná skla, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcát-
ka.  Vnitřní výbava - dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, Isofi x, klimatizace automatická, loketní 
opěrka přední, loketní opěrka zadní, malý kožený paket, Maxi Dot, multifunkční volant, nastavitelný 
volant, sportovní sedadla, tempomat, vyhřívaná sedadla.  Audio -  autorádio s Bluetooth, autorádio s CD 

přehrávačem, autorádio s MP3, sound systém s více reproduktory. Pohon a technika:  6ti stupňová převodovka, ABS - antiblokovací systém, ASR - protiprokluzový systém, 
autom. převodovka, ESP - stabilizace podvozku, parkovací senzory, posilovač řízení  Bezpečnost a technika - airbag kolenní, airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, 
airbagy boční zadní, airbagy hlavové, aktivní opěrky hlavy, autoalarm, imobilizér.  Další - el. sklopná zrcátka,pevná střecha,výškově nastavitelná sedadla,zadní světla LED,.

ŠKODA Octavia TSI 1,4 Elegance 469 000 Kč
Do provozu: 10/2014 Tachometr:  11 390 km
Objem motoru: 1 395 cm3 Převodovka: manuál, 6 stup.   
Palivo: benzín Karoserie: sedan/5
Výkon: 103 kW Barva: modrá základní



Chemický management s novým dodavatelem

Divize Matrix Automotive se stává pro mno-

ho svých zákazníků zodpovědným dodava-

telem mnoha chemických produktů. 

S  tímto souvisí i  speciální režim organizace 
nejen dopravy, skladování a  dodávek, ale i  je-
jich užívání. Vše bychom mohli shrnout slovy 
chemický management. Jedním z  našich do-
davatelů je nově i  fy. Hangsterfer. Minulý mě-
síc proběhla závěrečná jednání o  spolupráci 
na poli průmyslu v CZ a SK. Tato fi rma vstupu-
je prostřednictvím Matrixu na  náš trh s  vysoce 
kvalitními průmyslovými kapalinami (chladicí 
kapaliny, mazné a  řezné emulze, antikorozní 
ochrana a  kapaliny pro tváření kovů). Věříme 
v jejich kvalitu, a proto mají v nabídce pro naše 
stávající nebo nové zákazníky.

Na fotografi i (zleva) - ing. Josef Šklíba, p. Zby-
něk Pohl, p. Aundre Wilson a p. Jaroslav Švarc.
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Během působení v  Matrixu, kde v  divizi 

Automotive působí na  pozici pracovníka 

obchodně-technického servisu, si našel 

manželku a  založil rodinu. Rád sportuje, 

hraje tenis a  samozřejmě nikdy nechybí 

v pořádajícím týmu  tradičního fotbalového 

turnaje Matrix Cup. Řeč není o nikom jiném, 

než o Dušanu Myškovi.

Jak dlouho jste v Matrixu?

Ve společnosti Matrix pracuji na stejné po-
zici již 13,5 let.
Odkud jste přišel do divize Automotive?

Předtím jsem pracoval 3 roky v  Johnson 
Controls, kde se mi nelíbil systém práce. Tam  
jsem ve fabrice osm hodin vytvářel tabulky.
Za  dobu působení v  Matrixu děláte stále 

stejnou práci?

Ano. Od začátku jsem obchodním zástupcem. 
Během let, kdy jsem ze začátku sháněl nové ob-
chodní možnosti a  staral se o  malé zákazníky, se 
z malých zákazníků stali větší a přibyli i ti „klíčoví“..

Co vám Matrix dal a naopak vzal?

Za  13,5 let se toho stalo poměrně hodně. 
Z  těch zásadních událostí - našel jsem si ženu 
a  založil rodinu.  Nepřišel jsem o  nic. Kdyby mi 
Matrix něco  bral, tak bych to musel hned změnit.
Máte čas na koníčky a na jaké?

Rád sportuji, zajdu si na tenis a zaběhat. S ro-
dinou pak cestujeme.

Pracovník roku - již 14 let v Automotive



Divize Windows společnosti Matrix a.s. vy-

rábí okna a dveře v provedení plast, hliník, 

dřevo. Kromě standardního konstrukčního 

řešení zákazníkům nabízíme i  provedení 

tzv. PANELOVÝCH vchodových dveří, které 

se vyznačují zvýšenou stabilitou a perfekt-

ním designem.

Co našim zákazníkům pod tímto ozna-
čení nabízíme, si představme na  hliníkové 
konstrukci panelových dveří od  společnosti 
Matrix a.s.

Jedná se o  vizuálně velmi zajímavý a  při-
tom technologicky vyspělý produkt, který 
s ohledem k použitému konstrukčnímu řešení 
a  rozmanitosti vzorů dveřních panelů může 
být nejen funkčním a  bezpečným vstupem 
do  Vašeho domova, ale také jeho vizitkou 
a dekorací. S ohledem na své technické para-
metry jsou panelové dveře ideálním řešením, 
které zlepšuje energetické úspory budov. Po-
skytují také inovativní možnost uchycení pa-
nelu v  konstrukci pomocí oboustranné lepící 
pásky.

Panelové dveře jsou volbou pro nejnároč-
nější uživatele. Díky modernímu technickému 
řešení a použitým vzorům panelu mohou být 
nejen funkčním a bezpečným vstupem do Va-
šeho domova, ale také jeho vizitkou a dekorací. 

Masivní konstrukce

Konstrukce je založena na  systému zateple-
ných hliníkových profi lů o  stavební hloubce 70 
– 86 mm. Profi l křídla je upraven pro spojení se 
speciálními výplněmi, které jsou slícovany z vněj-
ší strany s  povrchem rámu. Mohou být připev-
něny k  nosným profi lům lepením jednostranně 
nebo oboustranně. Možnost použití skrytých zá-
věsů dále zvyšuje estetickou hodnotu dveří.

Moderní vzhled a styl, 

dokonalý vzhled napořád

Panelové výplně jsou k dispozici v mnoha růz-
ných provedeních a barvách. Pro jejich výrobu 
se používají různé drážky, ozdobné aplikace 
a vkládání izolačních skel; tato řešení umožňu-
jí vytvořit nespočet kombinací a  variant. Díky 
těmto řešením lze panelové dveře použít jak 
v moderních budovách, tak při výstavbě nebo 
rekonstrukci architektonických staveb v  kla-
sickém stylu. Vždy jsou ale krásným vstupem 
do budovy, který přitahuje pozornost a dodává 
kouzlo vstupní fasádě. Dveřní panely jsou vy-
robeny z trvanlivých a materiálů odolných vůči 
atmosférickým vlivům. Externí komponenty 
jsou často také potaženy vrstvou speciálních 
povlaků, nebo obsahují epoxidovou pryskyřici, 
díky čemuž panely dlouhodobě udržují svůj re-
prezentativní vzhled.

V Salonu vchodových dveří si vyberte 

ozdobu pro váš dům! 
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Těsnost a izolační schopnost 

Dveře mají velmi vysokou těsnost na  průnik 
vody a  vzduchu, stejně jako vynikající tepel-
nou a akustickou izolaci. Tyto skutečnosti mají 
velký vliv jak na  pohodlí uvnitř budovy, tak 
na provozní náklady.

Krátce řečeno: perfektní dveře 

Panelové dveře od  společnosti Matrix a.s. se 
vyznačují jak stylovým designem, tak i  vyso-
kými technickými parametry a s přihlédnutím 
k  dostupným rozměrům konstrukce a  schop-
nosti používat dveře ve větších vitrínových zá-
stavbách poskytují velkou fl exibilitu v navrho-
vání vstupních konstrukcí budov. Je to ideální 
řešení pro všechny, pro které je dům mnohem 
víc než jen místo k bydlení.

Technické parametry:

Hloubka rámu/křídla: 77 mm
Tloušťka vyplňujícího panelu: 
22–67 mm
Maximální rozměry křídla: 
š. do 1400 mm, v. do 2590 mm
Propustnost vzduchu: 
třída 3, PN-EN 12207:2001
Vodotěsnost: Třída 6A (250 Pa), PN-EN 
12208:2001
Odolnost na zatížení větrem: 
třída C5/B5, PN-EN 12210:2001
Tepelná izolace: UD od 0,7 W/m2K (dla panelu 
57 mm)

Vážení zákazníci, navštivte naši nově otevře-
nou vzorkovnu v  Hradci Králové a  vyberte si 
z bohaté nabídky vchodových dveří.

Najdete nás na adrese:  

Střelecká 863, Hradec Králové 
Otevírací doba : pondělí – pátek :  8 – 17 hodin
Kontaktní osoba pro sjednání schůzky:

Petr Karásek -  778 493 232
Zelená linka: 800 189 000

Matrix a.s., divize Windows

Lipovka 143, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 

www.matrix-as.cz

email: windows@matrix-as.cz
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Koncem února jsme se zúčastnili 4.roč-

níku Veletrhu pracovních příležitostí ko-

naném Českou zemědělskou univerzitou 

Praha. 

Tento způsob náboru nových pracovních 
sil si za  krátkou dobu své existence získal 
poměrně velkou oblibu, o  čemž svědčí vel-
ký zájem vystavujících fi rem, které takto 

dávají studentům informaci o  tom, co děla-
jí, co vyrábějí. Studenti, zejména ti, kterým 
bude studentský život pomalu končit a  bu-
dou se rozmýšlet, jakým směrem vykročí 
po  ukončení studia, se tak mohou s  nabíd-
nout pracovní příležitosti celkem jednoduše 
seznámit na  jednom místě. A  studenti tuto 
příležitost opravdu využívají.

Dřevocentrum CZ a Matrix 

na Veletrhu pracovních příležitostí



Dřevocentrum má marketingového ředitele

Od 1. ledna 2016 nastoupil na pozici ob-

chodně marketingového ředitele spo-

lečnosti Dřevocentrum CZ, a.s. pan Vác-

lav Vyleťal. Našemu novému kolegovi 

jsme položili pár otázek týkající se jeho 

života. 

Co jste dělal před nástupem do pracovní-

ho poměru v Dřevocentru CZ ?

„Od  roku 2001 jsem provozoval podni-
katelskou činnost, vlastnil jsem společnost 
Fortex - CZ, s. r. o, která se zabývala obchodní 
činností. Obchodovala  se dřevem, plošnými 
materiály a  zajišťovala služby pro truhláře. 
Po patnácti letech úspěšného podnikání jsem 
se rozhodl nabídnout svou společnost  nově 
se rozvíjející obchodní síti Dřevocentra.“

Co vás vedlo k rozhodnutí pracovat v Dře-

vocentru CZ ?

„Po dokončení fúze Fortexu a Dřevocentra 
mi byla nabídnuta možnost podílet se na dal-
ším rozvoji celé sítě Dřevocentra na  pozici 
ředitele se zaměřením na  obchod a  marke-
ting. Veškerá jednání s  panem Ing.  Liborem 
Burianem byla vedena ve  velmi příjemném, 
slušném a konstruktivním duchu, a tak jsem 
nabízenou pozici přijal a  od  1. 1. 2016 jsem 
zaměstnancem fi rmy Dřevocentrum CZ ,a.s. 
Rozhodl jsem se hlavně na  základě toho, že 
se jedná o  ryze českou společnost s příjem-
ným kolektivem a  s  velkým potenciálem 
kladného růstu.“

Ještě je brzo toto vaše rozhodnutí hodno-

tit, ale nelitujete tohoto kroku ?

„Po necelých dvou měsících, během nichž 
jsem se seznámil s  vedením, rozhodováním 
a investicemi této společnosti jsem přesvěd-
čen, že to byl krok správným směrem.“

A co vaše rodina, záliby, a jak vlastně trá-

víte volný čas ?

„Navazuji na  stávající trend společnos-
ti: jsem spokojený pracovník s  třemi dětmi 
a  psem. S  manželkou Radkou a  třemi dětmi 
žiji na vesnici, mezi mé záliby patří práce se 
dřevem, vyřezávání motorovou pilou ( samo-
uk, amatér), cestování, jízda na kole a fi tness.
Moje motto je: Se slušností nejdál dojdeš.“

Panu Vyleťalovi tímto přejeme, aby se mu 
práce dařila, aby našel v novém kolektivu pří-
jemné pracovní prostředí, ve  kterém se mu 
stane práce zábavou. -vch- 
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Pultový prodej zvěřiny funguje již téměř půl roku
Koncem října loňského roku byl spuš-

těn internetový obchod Farmy Třebe-

šov, v polovině listopadu pak pultový 

prodej. 

Kromě internetového prodeje byl v po-
lovině listopadu 2015 ofi ciálně spuštěn 
pultový prodej zvěřiny a zvěřinové uzeni-
ny v nově otevřené podnikové prodejně.

„Najdete nás v  místě provozu na  ad-
rese Třebešov č.p. 1, hned vedle hlavní 
budovy Matrix, a.s., kde rádi obsloužíme 
všechny zájemce v  prodejní době, a  to 
každé PO, ST, PÁ od 14-17 hodin,“ upřes-
nil vedoucí farmy Pavel Grund a  pozval 
všechny do prodejny: 

„Během měsíce března se zákazníci-
mohou těšit na rozšířený sortiment zvěři-
nových produktů. Například na zvěřinové 
paštiky, zvěřinovou tlačenku nebo maso 
z divočáka ve vlastní šťávě.“ 
volejte: 775 713 332 nebo pište:

pavel.grund@farmatrebesov.cz
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Zvěřina z Orlických hor: vyzkoušejte srnčí a jelení

MIMOŘÁDNÉ DIETETICKÉ 

VLASTNOSTI A VYNIKAJÍCÍ CHUŤ

- Vynikající dietetické a chuťové vlast-
nosti zvěřiny jsou dány především tím, 
že má ve srovnání se svalovinou běž-
ných domácích zvířat podstatně jem-
nější svalová vlákna a vyšší obsah vy-
soce hodnotných bílkovin a zároveň 
výrazně nižší obsah tuku.

HODNOTNÉ BÍLKOVINY

- Zvěřina obsahuje velké množství bíl-
kovin, které se vyznačují vysokým po-
dílem tzv. esenciálních aminokyselin. 
Pro lidský organizmus je příjem těchto 
stavebních složek bílkovin nezbytný, 
neboť není schopen si je sám vytvářet.

ZDRAVÝ TUK

- Zvěřina obsahuje vzhledem k nízké-
mu podílu tuku velmi malé množství 
cholesterolu, což je z hlediska dnešních 
požadavků na zdravou výživu všeobec-
ně považováno za velkou přednost. Vý-
znamnou vlastností tuku obsaženého 

ve zvěřině je zvláště vysoký podíl nena-
sycených mastných kyselin, které mají 
klíčovou úlohu v celé řadě životních pro-
cesů v lidském těle. Konkrétně se jedná 
o esenciální mastné kyseliny omega-6 a 
omega-3, které si lidský organizmus ne-
dokáže sám vytvářet, a proto musí jejich 
potřebu krýt z přijímané potravy.

ZVĚŘINA JE LEHCE STRAVITELNÁ, 

BIOLOGICKÁ POTRAVINA

- Zvěřinu lze bez nadsázky označit za pů-
vodní přírodní produkt, neboť pochází 
ze zvířat žijících ve volné přírodě.V tom-
to ohledu se s ní nemohou srovnávat 
žádné druhy masa domácích zvířat, což 
by mělo být významným argumentem 
zejména pro náročné konzumenty, kteří 
upřednostňují biologické potraviny.

CO DĚLÁ ZVĚŘINU TAK VÝJIMEČNOU?



Na Studánce máme top moučníky a dezerty

Oporou týmu letoviska Studánka u Rych-

nova nad Kněžnou je od  jeho znovuote-

vření v  roce 2010 cukrářka Kateřina Sko-

kanová. Popovídali jsme si s  ní nejenom 

o kráse cukrářského řemesla.  

Paní Skokanová, patříte k  jedněm z  mála 

„stálic“ hotelového týmu. Co vás na  Stu-

dánku přivedlo?

„Hotel Studánka byl otevřen 10. října 2010. 
Přesně v den, kdy mi končila mateřská dovo-
lená a můj syn Toník slaví narozeniny. Dobrý 
známý mě upozornil, že se znovuvybudova-
ném hotelu Studánka hledají cukrářku. Pro-
šla jsem, stejně jako stovky dalších uchazečů 
o  práci v  hotelu, přijímacím řízením v  Tře-
bešově. Budoucí zaměstnanci měli možnost 
navštívit hotel již v červenci. Hotel sice ještě 
nebyl úplně dokončen, přesto na  mě udělal 
velký dojem.“

Když už jsme vás nazvali stálicí, nabízí se 

dotaz, co vás na Studánce drží ?

„Nevím čím začít. Samozřejmě jistota 
zaměstnání. Hotel je stále obsazen a máme 
dobré vyhlídky i do budoucna. Cukrárna si 
vede velmi dobře. Od  listopadu mám no-
vou a  moc šikovnou posilu - Žanetu Bub-
novou.“

Který svůj produkt osobně považujete 

za nejlepší nebo nejúspěšnější?

„Žádný produkt bych rozhodně nepova-
žovala za svůj. Máme v nabídce top vyzkou-
šené dezerty a moučníky. Kdo jednou ochut-
ná studánecké odpalované kuličky s  lesním 
ovocem, nikdy na  ně nezapomene. Už brzy 
budou opět na  našem jídelním lístku. Dále 
bych stručně připomněla jablečný závin, tva-
rohový dortík Studánka, čokoládový dortík, 
oblíbený žloutkový řez, výborný mrkvový 
dort a mnoho dalších produktů...“

Víme o  vás, že se účastníte i  cukrářských 

soutěží. Je to signál, že vás vaše práce stá-

le baví?

„Ano, je to tak. Moje práce není jednotvár-
ná. Během doby, co pracuji v  hotelu, se mi 
podařilo vyhrát několik cukrářských soutěží, 
jichž jsem měla příležitost se zúčastnit. Zají-
mavou náplní mé práce jsou ale také vybrané 
akce hotelu. Při nich přímo před lidmi tvořím 
dorty, které mohou návštěvníci následně 
ochutnat.“

Jaký je váš názor na  cukrářské řemeslo 

v současné době?

„Cukrářské řemeslo je spojeno s příjemný-
mi okamžiky. Především svatby, narozeniny, 
oslavy, svátky nebo hostiny si bez něj nedo-
kážeme představit. O jeho budoucnost se ne-
bojím, každý si rád dopřeje po dobrém jídle 
sladkou tečku.“
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Reprezentační ples Matrixu se vydařil na jedničku

23

Společnost Matrix, a. s. si v letošním roce při-

pomíná pětadvacet let od svého založení. Os-

lavou čtvrtstoletí byl také 11. reprezentační 

ples, který se konal v  sobotu 27. února v  le-

tovisku Studánka u Rychnova nad Kněžnou.

„Osobně na  plesy nechodím, jelikož se se 
mnou nikdo nevejde na  parket, účastním se 
tedy opravdu jen výjimečně,“ vtipně okomen-
toval svou účast známý regionální režisér Tomáš 
Magnusek, který si velkolepý večer nenechal ujít. 
Slavnostní program zahájil generální ředitel spo-
lečnosti Matrix Libor Burian společně s ředitelem 
letoviska Studánka Petrem Čermákem. V zaplně-
ném sále seděli mimo jiné místopředseda vlády 
pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek nebo poli-
tik Hynek Fajmon, který měl pro ples také jen slo-
va chvály. „Ples k 25. výročí založení fi rmy Matrix 

a.s., konaný v hotelu Studánka, se vydařil stejně, 
jako se daří této dynamicky se rozvíjející české 
fi rmě,“ neskrýval spokojenost Hynek Fajmon. 

Na taneční parket hosty lákala hudební skupi-
na Juno, která nechala návštěvníky v pravidelných 
intervalech vydechnout. V  těchto chvílích přišel 
čas pro doprovodný program. Pobavilo zábavné 
pásmo dětí v  angličtině a  ruštině, stejně jako ta-
neční vystoupení nebo krásná módní přehlídka.

„Na  ples Matrixu jsem dorazil, protože mám 
tu čest být přítelem rodiny Libora Buriana, který 
z nuly vybudoval společnost, která je dnes klíčo-
vým hráčem v  řadě oborů nejen v  našem regi-
onu.  Byl to příjemný večer,“ doplnil své dojmy 
Tomáš Magnusek, který mimo jiné režíroval fi lm 
Jedlíci, aneb Sto kilo lásky, který se točil právě 
v letovisku Studánka.
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Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let. 

Matrix, a. s. a Matrix HOTELS, s. r. o.

Společenská kronika

naši oslavenci v březnu 2016

Bečvář Vladimír, Ing. Divize WINDOWS, Lipovka
Ficencová Simona   MATRIX HOTELS s.r.o. , hotel Studánka
Hladký Víktor, Ing.  Divize AUTOMOTIVE, Třebešov
Kőnigová Kamila  MATRIX HOTELS s.r.o. , hotel Studánka 
Košťál Pavel   DŘEVOCENTRUM CZ, a.s. 
Krištuf Jiří   Divize WINDOWS, Lipovka
Rohrová Hana  MATRIX HOTELS s.r.o. , hotel Studánka 
Říčař Karel  Divize AUTOCENTRUM, Lipovka 
Sladomel Václav   Divize WOOD, Třebechovice p. O.
Svícencová Kamila  Divize WINDOWS, Lipovka
Šejnová Jiřina   Divize WOOD, Třebešov
Švarc Jaroslav   Divize AUTOMOTIVE, Třebešov
Vodička Oldřich  MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka  
Žabka Josef  Divize WOOD, Třebechovice p. O.
Žatko Robert  DŘEVOCENTRUM CZ, a.s. 


