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Minulý měsíc se konala schůzka mezi předními představiteli fi rmy 3M Česko s.r.o. 

a Matrix a.s. Účastníci společně zhodnotili úspěchy za poslední měsíce a představili 

své vize spolupráce pro rok 2017, a to nejen pro Českou republiku, ale i pro Sloven-

sko. Matrix Automotive je dlouhodobě největším průmyslovým distributorem 3M. 

Hlavními body spolupráce jsou systémy v oblasti povrchových úprav, lepení, fi ltrace 

kapalin, ochrany povrchů a zdraví při práci. Obě fi rmy letos oslavily 25 let své činnosti 

a současně i úspěšné oboustranně výhodné spolupráce. Potvrdily tak i úzké spojení 

v dalším čtvrtstoletí.

Na titulní straně jsou zleva vyfoceni: Vladimír Sitta, Radek Kaskiewicz, Jaroslav Švarc 

a Dan Galandr.

Partnerství pro dalších 25 let
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Josef Šklíba pracuje v divizi Matrix Auto-

motive už patnáct let. Milovník rybaření 

pracuje jako obchodně-technický zá-

stupce, má na  starosti segment brouše-

ní, lepení a ochranných pomůcek.

V  Matrixu Automotive pracujete 15 let. 

Vzpomenete si ještě na svůj první den?

„Jistěže ano. Bylo to v pondělí prvního říj-
na 2001. Jedna z prvních věcí, kterou jsem 
ve  fi rmě dělal, bylo skládání materiálu. 
Alespoň od té doby vím, že každé pondělí 
a čtvrtek chodí zboží. Je dobré, že za dobu 
mé práce na  divizi Automotive, tato ně-
kolikrát vzrostla a  již není potřeba, abych 
skládal každé zboží. Nicméně pokud jsem 
zrovna přítomen, chodím dál pomáhat 
klukům ze skladu. Alespoň mám dobrý 
přehled o tom, jaké položky dorazily a jaké 
ještě ne.“
Co máte v Automotivu v popisu práce?

„Momentálně pracuji na  pozici 
obchodně-technický zástupce. Mám na sta-
rosti servis – segment broušení, lepení 

a  ochranných pomůcek. Má práce se ode-
hrává především v  terénu přímo u  našich 
zákazníků. Snažím se mapovat jejich po-
žadavky a  potřeby tak, abychom mohli 
společnými silami najít vhodná řešení ak-
tuálních problémů. Mnohdy se stane, že 
konkrétní problém nemá řešení přímo u zá-
kazníka, nebo je možností naopak několik. 
V  tuto chvíli nastupuje testování v  našem 
testovacím centru, přímo u  nás na  patře. 
Výhodou je, že zde máme spoustu testo-
vacích brusek i  spotřebních materiálů. Ná-
sledně mohu vyrazit zpět k  zákazníkovi, 
kterému představím již výslednou verzi od-
zkoušené technologie. Přímo u  zákazníka 
můžeme provést test a  neplýtvat tak jeho 
drahocenným časem na plané pokusy.“
Při vaší práci strávíte mnoho času jízdou 

autem. Cítíte se na  českých/zahranič-

ních silnicích bezpečně?

„Máte pravdu. Někdy si říkám, že strávím 
většinu času za  volantem. Nicméně je to 
úděl všech obchodních zástupců. Je prav-
da, že aut neustále přibývá, domnívám se 
však, že silnice se také zlepšují. Jediné, co 
s  tím však můžeme udělat, je vyrazit dřív, 
abychom předcházeli krizovým situacím.“
Můžete v krátkosti přiblížit svůj soukro-

mý život?

„Pocházím z  malé vesničky, takže mám 
o  zábavu postaráno. Bydlím v  rodinném 
domku s  malou zahradou. S  manželkou 
máme tři děti, kterým věnuji část svého 
času. Navíc kolem domu je neustále mno-
ho práce – opravuji, vylepšuji, čas od času 
přistavím něco nového, ať už ke  strávení 
volného času nebo pro zvířata. Občas vyra-
zím na ryby, kde zapomenu na ruch běžné-
ho života a najdu klid v dnešní uspěchané 
době.“

V Automotivu pracuje již patnáct let
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Často se na  tento nedostatek českého 

školství upozorňuje. Propojení výuky 

s  praktickým profesním životem není 

v české kotlině zdaleka ideální. Proti ne-

příznivému trendu se ale v poslední době 

naštěstí začíná bojovat. Dobrým příkla-

dem může být spolupráce divize Matrix 

Automotive s  Univerzitou Pardubice, Fa-

kultou chemicko-technologickou, Ústa-

vem chemie a technologie makromoleku-

lárních látek.

„Jsme již 25 let průmyslovým dodava-
telem technologií pro povrchové úpravy 
a  15 let i  systémů pro profesionální lepení. 

Zákazníci jsou stále náročnější, a už si nevy-
stačíme jen s inovacemi, které nám poskytují 
dodavatelé. Musíme přidat něco navíc. Proto 
jsme se rozhodli, že když máme nedaleko vy-
sokou školu s  tradicí v  tomto oboru, kterou 
pardubická „chemičárna“ jistě má, byla by 
dobrá bližší spolupráce,“ vysvětluje ředitel 
divize Matrix Automotive Jaroslav Švarc.

V roce 2013 se proto podepsala smlouva 
s  Ústavem chemie a  technologie makro-
molekulárních látek pardubické univerzity. 
Automotive na tomto základě zadal témata 
středoškolských odborných činností a dvou 
diplomových prací.

Automotive zadává 

diplomové práce posluchačům Univerzity

Ing. Luboš Prokůpek, Dr. (UPCE) a Milan Holý (Matrix Automotive) u testovacího stroje.

4



„Předmětem vzájemné spolupráce je po-
moc a výzkum při řešení aktuální problema-
tiky lepení různých materiálů různými typy 
lepidel, dále servisní měření a  poradenství 
v  oblasti lepených spojů, mechanických 
zkoušek a trhacích strojů,“ prozradil Ing. Mi-
roslav Večeřa, CSc., vedoucí Oddělení synte-
tických polymerů, vláken a  textilní chemie 
výše zmíněného ústavu. Stěžejním bodem 
spolupráce jsou diplomové práce. První je 
na téma Lepicí systémy pro plasty s nízkým 
povrchovým napětím.

„Spousta našich zákazníků používá ve vel-
ké míře plasty, které mají nízké povrchové 
napětí, takže na nich špatně drží lepidlo. Po-
třebujeme proto získat technologii, díky kte-
ré se budou plasty lépe lepit. Musí se změnit 
jejich povrch – například broušením nebo 
plamenem,“ vysvětluje ředitel Švarc.

Druhé téma je zacíleno na  UV stabilitu 
polyuretanových lepidel. Pokud to máme 
vysvětlit, jedná se o žloutnutí bílých tmelů 
na slunci, které je degraduje. Je zapotřebí, 
aby tmely byly bílé pořád, proto se musí do-
plnit některé pigmenty.

S prací na diplomkách studentům samo-
zřejmě Matrix pomáhá. V  Třebešově byli 
na  praxi a  měli zde k  dispozici místní de-
moroom. Navíc chce Automotive od 1. led-
na otevírat laboratoř, kde budou přístroje 
měřící kvalitu lepeného spoje. Budoucí in-
vesticí bude i klimakomora, která simuluje 
stárnutí lepidla.

„Dalším bodem naší spolupráce bude 
aktivní účast na  evropské konferenci Poly-
merní kompozity 2017, která se uskuteční 
od 17. do 18. května 2017 v Hotelu Studán-
ka u Rychnova nad Kněžnou a bude určena 
pro odbornou veřejnost nejen z oblasti vý-
roby, vývoje a  výzkumu, “ doplnil závěrem 
Miroslav Večeřa.
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Vážení kolegové,

den našeho narození je důležitým okamžikem v  životě každého z  nás. Tento mo-

ment si každoročně připomínáme. Jsou to chvíle, kdy se často myšlenkami vracíme 

ke  dnům a  letům minulým, vzhlížíme k  těm nadcházejícím, bilancujeme, radujeme 

se či vzpomínáme… i to k životu patří. Narozeniny jsou dnem, kdy se setkáváme se 

svými blízkými, rodinou a přáteli. Těmi, kterým na nás záleží.

Přejeme si, abyste den oslavy svého narození v příštím roce všichni prožili tak, jak 

je Vám příjemné, na místech, která jsou Vám blízká a s lidmi, které máte rádi.

Vedení společnosti MATRIX a.s. se proto rozhodlo Vám tento pracovní den 

od 1. 1. 2017 věnovat formou placeného volna.

Věříme, že uděláme radost nejen Vám, ale také lidem ve Vašem okolí.

    „Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky.“

                                                                                                  Karel Čapek
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Vážení zaměstnanci,

jak již bylo avizováno v srpnovém čísle MATRIX INFO, při příležitosti oslav 25 bá-

ječných let existence společnosti MATRIX a.s. se vedení společnosti rozhodlo na-

výšit příspěvky na životní pojištění a penzijní připojištění. 

Chceme tímto poděkovat Vám, našim zaměstnancům, za pečlivě odváděnou práci 

a nasazení, s jakým k ní přistupujete, ale také za loajalitu a především dlouhodo-

bou spolupráci. Nejen statistiky, ale především skutečnosti jsou nám důkazem! 

Byli jsme velmi mile potěšeni, kolik z Vás jsme mohli při příležitosti oslav 25 báječ-

ných let vyzvat ke společné fotografi i a poděkovat za delší než 10-ti letou společ-

nou cestu.  Výjimkou nejsou zaměstnanci, s nimiž nás pojí celých 25 báječných let.

Při čtení těchto řádků jsou již v plném proudu Vaše setkání s konzultanty a porad-

ci, kteří Vám pomáhají s orientací ve světě životního pojištění a penzijního připo-

jištění, Vašeho zabezpečení do budoucna. Věříme, že své prostředky v dlouhodo-

bém horizontu patřičně zhodnotíte a vytvoříte si tak významnou fi nanční rezervu.

S nadhledem lze říci, že pro dlouhodobé zaměstnance společnost MATRIX a.s. vy-

řešila a zajistila podstatnou část budoucího důchodového zabezpečení.

Děkujeme za Vaši přízeň,

vedení společnosti MATRIX a.s.
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Společnost Matrix a.s. z Třebešova na-

vázala během své pětadvacetileté exi-

stence spolupráci s celou řadou střed-

ních a vysokých škol.

Doba se v  poslední době neustále 
zrychluje a  těmto požadavkům by měla 
odpovídat i  vazba mezi školami a  ko-
merční sférou. Pokud je tato spolupráce 
nastavena správně, studentům se ze škol 
přechází do  pracovního procesu mno-
hem snáze a navíc mohou své nové kole-
gy obohatit o celou řadu novinek a mód-
ních trendů vyučovaných na školách.

„Se školami spolupracují všechny naše 
divize a dceřiné společnosti. Jsme oprav-
du rádi za jakýkoli nový kontakt, protože 
trh práce na Rychnovsku je již vyčerpán. 
Proto se snažíme komunikaci s  našimi 
budoucími zaměstnanci co nejvíce na-
přímit,“ prozradil strategii společnosti 
Matrix a.s. její fi nanční ředitel Ing. Jakub 
Kaloč.

Finanční podporu a  zprostředkování 
kontaktů se školami má v Matrixu v popi-
su práce divize Správa. S děkany a rektory 
českých vysokých škol komunikuje pře-
devším generální ředitel celé společnosti 
Ing. Libor Burian, MBA.

„Naše spolupráce se školami je letitá. 
Zadáváme studentům různé druhy prací, 
umožňujeme jim absolvování praxí apod. 
Témata prací se snažíme vymýšlet sami, 
ale následně musí mít praktické využití. 
Zadání vycházejí z  podnětů zákazníků 
a trhu. Věříme, že můžeme prosadit naše 
vlastní know-how,“ má jasno generální 
ředitel Burian.

Matrix spolupráci 

se středními a vysokými školami umí
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V Matrixu stále hledají nové školy, se kte-
rými by se mohlo kooperovat, ale už těch 
stávajících je celá řada. Divize Automotive 
pracuje na  unikátních projektech s  Univer-
zitou Pardubice, Česká zemědělská univer-
zita v  Praze a  Mendelova univerzita v  Brně 
zase mají společné programy s divizí Wood. 
Autocentrum Matrix již dvacet let využívá 
studentů a  učňů rychnovské průmyslovky. 
Hned s několika středními hotelovými škola-
mi spolupracuje Hotel Studánka, technicko-

-hospodářští pracovníci nebo lidé do účtár-
ny se zase rekrutují z  Obchodní akademie 
T.G. Masaryka v  Kostelci nad Orlicí. A  řada 
studentů také v  rámci svých školních praxí 
zamíří přímo do Matrixu.

„Praxe studentů je vítanou aktivitou 
z  obou stran. Studenti jsou často školeni 
na aktuální novinky a trendy, se kterými nás 
mohou seznámit, my se jim poté můžeme 
přizpůsobit. Dnes jsou zákazníci čím dál více 
náročnější,“ doplnil fi nanční ředitel Kaloč.

Zásadní podporu při realizování projektů se školami za  Matrix vyjednává generální ředitel 
Ing. Libor Burian MBA (vlevo) a finanční ředitel Ing. Jakub Kaloč.
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Některé prvky mohou být součástí příplatkové výbavy.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů v nabídce ŠKODA
Citigo, Fabia a Rapid Spaceback: 3,6–4,9 l/100 km, 82–114 g/km

ŠKODA usnadňuje 
život svým zákazníkům 
každý den.

skoda-auto.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

Přivezte si domů některý z modelů ŠKODA Citigo, Fabia nebo Rapid a užívejte si 5 let pohody v základní výbavě.
Ke každému vozu Vám v ceně přidáme pětiletou záruku a 50% zvýhodnění Předplaceného servisu, který Vám pokryje 
pravidelné servisní prohlídky s výměnou motorového oleje, filtrů a zapalovacích svíček. 
Seznamte se s pohodovou nabídkou ŠKODA přímo u nás a užívejte si klid na cestách po celých 5 let.

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou a zvýhodněním Předplaceného servisu

Radarový systém Front Assist
s funkcí nouzové brzdy Vás
bude jistit.

O denní svícení se postará 
moderní LED technologie.

S koly z lehké slitiny budete 
kilometry ukrajovat elegantně.

S volantem potaženým kůží 
budete mít každou cestu pevně 
ve svých rukou.

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 292
www.matrix-as.cz



Výprodej modelu Škoda Octavia III začal. Více info u prodejců

11

ŠKODA OctaviaTSI 1,4 TSI / 103 kW Ambition 419 000 Kč 
 

346 281 Kč bez DPH

Do provozu: 04/2015 Tachometr: 11 390 km
Objem motoru: 1 395 cm3 Převodovka: manuál, 6 stup.
Palivo: benzin Karoserie: liftback /5
Výkon: 103 kW (140 k) Barva: béžová metalíza

ŠKODA FabiaTSI 1,2 TSI / 66 kW Ambition 274 000 Kč
 

226 446 Kč bez DPH

Do provozu: 07/2015 Tachometr: 15 890 km
Objem motoru: 1 197 cm3 Převodovka: manuál, 5 stup.
Palivo: benzin Karoserie: hatchback /5
Výkon: 66 kW (90 k) Barva: černá metalízaí

Výbava: Vnější vzhled a výbava – dálkově ovládané centrální zamykání, metalický lak, přední mlhovky, ukazatel 
vnější teploty, vyhřívaná zrcátka, zadní stěrač s ostřikovačem. Vnitřní výbava – Dekor interiéru (dřevo, hliník 

atp.), dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, handsfree, klimatizace mechanická, loketní opěrka přední, malý kožený paket, Maxi Dot, nastavitelný 
volant, tempomat, vyhřívaná sedadla. Audio – Autorádio s MP3, originální autorádio. Pohon a technika – 6ti stupňová převodovka, ABS - antiblokovací systém, ESP - 
stabilizace podvozku, posilovač řízení. Bezpečnost a technika – airbag kolenní, airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy hlavové, imobilizér.

Vnější vzhled a výbava – dálkově ovládané centrální zamykání, kola z lehkých slitin, kontrola tlaku v pneu, 
metalický lak, přední mlhovky, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka, zadní stěrač s ostřikovačem.Vnitřní výbava – Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, el. 
ovládání zrcátek, klimatizace mechanická, loketní opěrka přední, malý kožený paket, nastavitelný volant, palubní počítač. Audio – Autorádio s MP3. Pohon a tech-
nika – ABS - antiblokovací systém, ESP - stabilizace podvozku, posilovač řízení. Bezpečnost a technika – airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy hlavové, 
imobilizér.

ŠKODA Rapid TSI 1,2 TSI / 63 kW Ambition 289 000 Kč
 238 843  Kč bez DPH

Do provozu: 06/2015 Tachometr: 9 590 km
Objem motoru: 1 197 cm3 Převodovka: manuál, 5 stup.
Palivo: benzin Karoserie: liftback /5
Výkon: 63 kW (85 k) Barva: bílá základní

ŠKODA OctaviaTSI 1,8 TSI / 118 kW Elegance 194 000 Kč
 

Do provozu: 11/2008 Tachometr: 110 790 km
Objem motoru: 1 798 cm3 Převodovka: manuál, 6 stup.
Palivo: benzin Karoserie: liftback/5
Výkon: 118 kW (160 k) Barva: vínová metalízaí
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Vnější vzhled a výbava – dálkově ovládané centrální zamykání, kola z lehkých slitin, přední mlhovky, senzor tlaku v pneu, vyhřívaná zrcátka. Vnitřní výbava – Dekor interiéru 
(dřevo, hliník atp.), dělená 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 přehrávačem, autorádio s MP3. Pohon a technika – ABS - antiblokovací systém, ESP - stabilizace podvozku, posilovač 
řízení. Bezpečnost a technika – airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy hlavové, imobilizér

Vnější vzhled a výbava – dálkově ovládané centrální zamykání, kola z lehkých slitin, metalický lak, přední mlhov-
ky, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka. Vnitřní výbava – Dekor interiéru (dřevo, hliník atp.), dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, klimati-
zace automatická, loketní opěrka přední, loketní opěrka zadní, malý kožený paket, Maxi Dot, nastavitelný volant, tempomat, vyhřívaná sedadla. Audio – 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 řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy hlavové, imobilizér.



Jak dostat do interiéru co nejvíce světla? Odpovědí je nový systém oken GEALAN-KU-

BUS®. Můžete si tak dopřát skutečně velkolepá okna i balkonové dveře, která budou 

výrazně prosklená a s minimálním rámem. Navíc se vyznačují vysokou stabilitou, pří-

jemným designem a nejlepší tepelnou izolací.

GEALAN-KUBUS® přináší nová řešení: více skla, méně viditelných rámů, čisté linie a  bez-
chybný design, tu nejlepší tepelnou izolaci a vysokou stabilitu. Jedinečnost tohoto produktu 
podtrhují exkluzivní detaily, které jsou přihlášené k patentování. Tento inovativní profi lový 
systém vám dodá více světla do vnitřních prostor, kvalitní rámy s dlouhověkým povrchem 
a nabízí i výhodu maximálně ukrytého křídla, čímž docílíte výrazného prosklení. 

Výhody okenního systému GEALAN-KUBUS® 

Velmi praktický 
Ale můžeme začít také tím, že rám je krásný na pohled, má plynulé kontury. Rám je z důvodu 
absence těsnění nenáročný na údržbu a jeho celková pohledová výška je pouhých 100 mm. 
Kvalitní povrch AKRYLCOLOR 

Povrchová úprava akrylcolor vás překvapí svou kvalitou, dvakrát větší tvrdostí než je povrch 
bílých plastových oken, vysokou odolností vůči poškrábání a oděrům, a  také zvýšenou re-
zistencí proti povětrnosti. To všechno díky vysoce hodnotnému acrylcolorovému vnějšímu 
povrchu. Ten navíc není citlivý na usazování prachu a neoprýskává se. Jste zvyklí na pravidel-
nou údržbu a natírání rámů oken? S rámy tohoto systému na to můžete zapomenout. Není to 
potřeba, stačí si jen vybrat jeden z barevných odstínů. 
Ochrana 

Díky integrovaným konstrukčním atributům vám tento okenní systém nabídne kvalitní 
ochranu proti vloupání. Vaši bezpečnost zajistí optimální geometrie falců v rámu, možnost 
vešroubování kování do výztuže, vešroubování bezpečnostních uzavíracích prvků, absence 
zasklívacích lišt a velmi malý úhel pro umístění páčidla mezi rám a křídlo.
Další výhody 
Stabilita křídla, přenesená díky použité technologii lepení STV® na  izolační trojsklo, spolu 
s použitou výztuží dociluje tak vynikajících vlastností, že je možné využití systému i pro nad-
standardně vysoká okna nebo balkonové dveře. Nebojte se výrazného prosklení, tepelná 
izolace je i tak zachována v nejvyšší možné míře a tím je tento profi lový systém vhodný i pro 
energeticky pasivní domy. Lze ho použít i pro funkční trojskla a také v kombinaci s bezpeč-
nostním sklem. GEALAN-KUBUS® je vždy vybaven tepelně izolační technologií IKD® - , vypě-
nění hlavní rámové komory. 

Na českém trhu bude GEALAN-KUBUS® novinkou od roku 2017

Designová elegance: 

Okenní systém GEALAN-KUBUS
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Matrix Wood vyvíjí spolu 

s univerzitami inovativní produkty

Při navazování kontaktů mezi fi rmou a vy-

sokou školou jsou důležitým aspektem 

absolventi. Bývalý student Mendelovy 

univerzity v Brně Ing. Martin Machů využil 

svých kontaktů a pomohl v Matrixu a.s. na-

startoval zajímavou spolupráci.

„S  Mendlovou univerzitou v  Brně, Lesnic-
kou a dřevařskou fakultou jsme zahájili spo-
lupráci v únoru roku 2011 a s jejími odborníky 
pracujeme na třech zásadních tématech,“ při-
blížil problematiku ředitel divize Matrix Wood 
Machů.

Každá správná spolupráce musí mít prak-
tické výsledky. Wood s Mendelovou univerzi-
tou vyvinul inovativní produkt z modřínu pro 
fasádní systémy, který zabraňuje protékání 
vody (viz foto).

„S  brněnskou univerzitou máme rozpraco-
vané i  další projekty. Věnujeme se testování 
dřevin a jejich vlastností se zaměřením na buk 
a  na  modifi kaci vlastností buku. Ve  druhém 
případě se jedná o  unikátní projekt s  celoev-
ropským dosahem, ale více zatím prozradit ne-
můžeme,“ říká fi nanční ředitel Matrixu Ing. Ja-
kub Kaloč.

Aktivity Matrixu míří od listopadu roku 2014 
také do hlavního města, přesněji do Suchdola, 
kde má své sídlo Česká zemědělská univerzita, 
Fakulta lesnická a  dřevařská. S  jejími odbor-
níky připravil Matrix výrobu dřevěného dílce 
s  reliéfem, ale také práci, kterou již schválila 
Technologická agentura České republiky – 
Zvýšení odolnosti nátěrových systémů se za-
měřením na modřín a dub pro exteriéry.

Vývoj nových výrobků a technologií má jas-
ný cíl, zvýšení konkurenceschopnosti na  trhu 
a  zvýšení náskoku před konkurencí. Pomoci 
k tomu mohou také studenti výše uvedených 
vysokých škol, kteří mají možnost v Matrixu re-
alizovat bakalářské a diplomové práce. Stejně 
tak v Třebešově mohou absolvovat praxi stu-
denti České lesnické akademie v Trutnově.

Před rokem a  půl navíc Matrix podepsal 
spolu s  Ministerstvem zemědělství ČR, Lesy 
ČR, Českou zemědělskou univerzitou v  Pra-
ze, Mendelovou univerzitou v  Brně a  Českou 
lesnickou akademií v Trutnově Memorandum 
o spolupráci. V něm se výše zmíněné subjekty 
shodly na podmínkách a principech vzájemné 
podpory a spolupráce při ověřování poznatků 
vědy a výzkumu v praxi a při zavádění výsled-
ků vědecké práce do praktické roviny.

Ředitel divize Wood Ing.  Martin Machů 
s inovativním produktem pro fasádní systé-
my z modřínu.
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Petr Brandejs je dlouholetým zaměst-

nancem a zároveň jedním ze čtyř lidí, 

kteří jsou spjati s  fi rmou Matrix již 

od jejího počátku. Vyučený tesař v di-

vizi Wood pracuje již od  roku 1992, 

v  lednu příštího roku ve  fi rmě oslaví 

pracovní jubileum 25 let.

Patříte mezi jednoho ze služebně nejstar-

ších zaměstnanců divize Wood. Co však 

předcházelo vašemu nástupu do  Třebe-

šova?

„Vyučil jsem se tesařem. Tehdy po  prak-
tickém studiu však nastala nejistá doba. 
Firmy, pod kterými jsme se učili, skonči-
ly a  bylo obtížné sehnat si práci. Půl roku 
jsem pracoval na  obecním úřadě. Poté, co 
jsem se od bývalého kolegy z práce dozvě-
děl o  vzniku fi rmy Matrix, jsem nastoupil 
do práce sem.“ 

Vzpomínáte si ještě na  počátek vašeho 

působení v divizi Wood?

„Tenkrát, při nástupu do fi rmy, byla v Tře-
bešově pouze jedna díla na výrobu štafl í. Kro-
mě štafl í se nic jiného neprodukovalo. Zpo-
čátku jsem pracoval pouze na  štafl ích, poté 
jsem se profesně posunul na  mistra výroby 
na  štafl ích a  pak jsem přibližně patnáct let 
jezdil na vysokozdvižném vozíku.“ 

Jaká je vaše každodenní pracovní náplň 

nyní?

„Druhým rokem pracuji na  pozici mi-
str výroby, kontroluji provoz a  dohlížím 
na ostatní pracovníky. Mám na starosti hob-
lovaný program, v  němž zpracováváme již 
nařezané nebo koupené fošny, které se zpra-
cují na  hobláku. Z  opracovaného materiálu 

se poté vyrábějí palubky, prkna na  terasu či 
podlahu.“

Jak nejraději trávíte svůj volný čas?

„Především se věnuji rodině a dvěma dce-
rám. Dřív jsem hrával aktivně fotbal – chytal 
jsem za Voděrady a Přepychy. Jednou ročně 
jsem brankářem na  turnaji v  malé kopané 
na Matrix Cupu v Třebešově. Kromě toho ka-
ždý pátek hraju rekreačně hokej. 

Mým dalším koníčkem jsou historické fo-
tografi e z období od 20. do 80. let minulého 
století. Tak trochu navazuji na otcovu zálibu 
v pořizování fotografi í, naskenoval jsem jeho 
fotky – negativy i diapozitivy a shromažďuju 
je. Hledám zajímavé historické snímky a  vy-
tvářím si tak vlastní sbírku.“

Mistr výroby je sběratelem dobových snímků 
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WOOD na BYTOVÉ SHOW 2016

V kongresovém a výstavnín centru Aldis v Hradci Králové se od 3. do 6. listopadu kona-

la 21. BYTOVÁ SHOW 2016 – výstava nábytku, interiérů a bytových doplňků. Společnost 

Matrix WOOD zde zastupovala cech malířů, lakýrníků a tapetářů. O profesionální ma-

lířské štafl e byl mezi širokou veřejností nebývalý zájem.

Tato výstava má dlouhodobou tradici a skvělý zvuk. Jedná se o nejznámější a největší regi-
onální výstavu s přívlastkem jedné z nejkvalitnějších prezentací svého druhu v České repub-
lice.

Oblíbeným doprovodným programem obvykle bývá kuchařská show nebo přednášky de-
signérů na  aktuální témata. Největší zájem je každoročně o  poradnu bytových architektů, 
kterou návštěvníci mohou v průběhu výstavy zdarma využít.
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Matrix Wood nově zavedl výrobu mod-

řínových hranolů typu DUO/TRIO a  BSH. 

Tyto výrobky jsou určeny pro svoje es-

tetické i  pevnostní vlastnosti ke  stav-

bám pergol, najdou použití jako nosné 

a podpěrné prvky při stavbách rodinných 

domů, ale svoje místo mají i jako přiznané 

krovy či překlady.

DUO/TRIO a  BSH hranoly jsou vyráběny 
speciálními technikami při použití nejmoder-
nějších dřevozpracujících technologií. Nej-
kvalitnějším materiálem, který se dá použít 
pro výrobu sloupkových zahradních staveb 
(pergoly, altány, gar. stání) jsou modřínové 
lepené hranoly DUO/TRIO nebo BSH. Jak ná-
zev napovídá, jedná se o  hranoly lepené ze 
dvou (DUO), tří (TRIO) nebo více (BSH) lamel, 
které jsou navíc délkově nastavované zubo-
vým spojem (cinkovým spojem).

Díky vícevrstvé konstrukci a nízké vlhkosti 
jsou hranoly tvarově stálé, nedochází k pras-
kání a  kroucení, hranoly vykazují minimální 
míru smršťování a nedochází k výsušným trh-
linám. V  případě použití pohledové kvality 

Si jsou hranoly ideální pro použití u  pohle-
dových konstrukcí, jako jsou pergoly, altány 
nebo garážová stání.

Zavedení výroby hranolu BSH
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Vedoucí pobočky Dřevocentra CZ Ústí nad Labem Ing. Petr Prošek (uprostřed) k poslednímu 
dni měsíce listopadu ukončil pracovní poměr a dále bude užívat zaslouženého odpočinku. 
Poděkovat za několikaletou odvedenou práci a popřát pevné zdraví do dalších let mu přijel 
ředitel Dřevocentra CZ a.s. Vlastimil Chaloupka (vpravo) a  oblastní vedoucí Štěpán Šanca. 
Dárkový balíček s produkty Farmy Třebešov převzal Petr Prošek z rukou ředitele společnosti 
(dole vlevo).

Loučení s Ing. Petrem Proškem

Uvolněnou pozici vedoucího střediska v  Ústí 
nad Labem převzal po  Petru Proškovi Lukáš 
Knazovič.
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PRODEJ 

DTD

www.drevocentrum-as.cz/
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Nová nabídka paštik

Zvěřina na Váš vánoční stůl
Přijďte si k nám vybrat ze širo-
ké nabídky zvěřinového masa 
a dopřejte tak svým blízkým bě-
hem Vánoc netradiční gurmán-
ský zážitek.
Nabízíme tu nejkvalitnější zvěři-
nu z bezmála všech volně žijících 
druhů, které vyrůstaly na  hor-
ských loukách v samotném srd-
ci, ale i v podhůří Orlických hor. 

Naleznete nás na naší prodejně v Třebešově 
(Třebešov 1, 516 01) ale i na webových stránkách: 

www.farmatrebesov.cz 

Dny v prosinci neúprosně běží 
a  mílovými kroky se k  nám blíží 
doba Vánoc.

K  této příležitosti jsme pro 
Vás, milí zákazníci, rozšířili naši 
nabídku zvěřinových paštik 
o  dva druhy. Nyní si u  nás mů-
žete nově zakoupit jemnou paš-
tiku se zvěřinou a  brusinkami či 

jemnou paštiku se zvěřinou a se 
švestkami, a  to celkem ve  dvou 
různě velkých skleničkách (200 g 
a 150 g).

Dále si můžete vánoční svát-
ky zpříjemnit  kvalitní zvěřinou 
a  svátečními pokrmy ze zvěřiny, 
ke  kterým doporučujeme podá-
vat kvalitní víno, které si můžete 

taktéž zakoupit 
na  našem eshopu 
nebo na  naší pro-
dejně v Třebešově. 
Otevřeno máme 
každé pondělí, 
středu a  pátek 
od 14.00 do 17.00, 
a  to i  mezi svátky 
- 28. 12. a  30.12. 
ve  výše uvedenou 
dobu. Těšíme se 
na Vaši návštěvu.
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Králem honu se stal Peter Šumanský

Dne 26. listopadu 2016 se uskutečnil hon na  drobnou zvěř ve  Svatohubertské bažantnici 
Třebešov. Honu se zúčastnili naši kamarádi ze Slovenska. Králem honu byl p. Peter Šumanský 
(vlevo) , kterému gratuloval generální ředitel Ing. Libor Burian, MBA.



Studánka zářila v Karlových Varech

Již 11. ročník výroční konference Asociace 

hotelů a restaurací České republiky se letos 

mimořádně uskutečnil v  západočeském 

centru cestovního ruchu, v  Karlových Va-

rech.

Výroční konferenci hostil nově zrekonstru-
ovaný hotel Ambasador (bývalý Národní dům) 
v  centru Karlových Varů. O  noblesu a  kvalitu 
organizovaného dne se postaraly nejen za-
hraniční osobnosti s tímto oborem spjaté, ale 
také čeští představitelé jako Zdeněk Pohlreich, 
generální ředitelka CzechTourism Monika Pa-
latková nebo prezident pro Evropu Microsoft 
Corporation Jan Mühlfeit. Konference byla za-
končena valnou hromadou AHR 2016.

Vyvrcholením dne a  společného setkání 
českých hoteliérů a  restauratérů byl galave-
čer v  samotném hotelu Pupp, kde byly oce-
něny nominované osobnosti z celé republiky 

a  zároveň ti nejlepší. Famózním překvape-
ním byl velký úspěch Hotelu Studánka****, 
který díky nominaci bývalého F&B manažera 
Ing.  Petra Pičmana, obsadil noblesní první 
místo hned na začátku večera v první oceňo-
vané kategorii, a to v Nejlepší studentské práci 
zaměřené na oblast cestovního ruchu.

Aplikace výnosového managementu ve vy-
braném hotelovém zařízení je práce, která 
okouzlila a přesvědčila hodnotící porotu. Pře-
kvapení a  úspěch umocnila také přítomnost 
bývalých profesorek Vysoké školy obchodní 
z  Karviné, které měly tu čest sledovat předá-
vání a zároveň se pyšnit úspěchem bývalého 
studenta. Děkujeme nejen za  nové know-
-how, které práce přinesla, ale i za prezentaci, 
maximální nasazení a  spjatost s  Letoviskem 
Studánka. 

 Ing. Matěj Novák
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Ředitel Hotelu Studánka**** Bc.  Petr Čermák, Ing.  Romana Hýnarová, Ing.  Petr Pičman 
a  Ing. Matěj Novák (zleva) na výroční konferecni Asociace hotelů a restaurací v Karlových 
Varech.
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Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let. 

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

Společenská kronika

naši oslavenci v prosinci 2016

Oubrecht Petr divize WINDOWS, Lipovka

Krafková Iveta divize WINDOWS, Lipovka

Voltr Luboš divize WOOD, Třebešov

Košťál Luboš divize WOOD, Třebešov

Kalous Jiří divize WOOD, Třebechovice pod Orebem

Radoň Jan divize WOOD, Třebechovice pod Orebem

Stejskal Jan divize WOOD, Třebešov

Steklík Lukáš divize AUTOCENTRUM, Lipovka

Lukášek Josef divize AUTOCENTRUM, Lipovka

Kapucián Ladislav divize AUTOCENTRUM, Lipovka

Bárta Martin divize SPRÁVA, Třebešov

Krejčí Petr DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.

Knazovič Lukáš DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.

Čepela Josef DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.

Voříšková Irena A-Press s.r.o., Rychnov nad Kněžnou


