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Kdy naposledy jste se podívali na svou registrační značku kvůli platnosti technické kontroly? Pokud se již blíží, naši technici se o vše postarají. 
Odstraní případné nedostatky včetně takových detailů, jako je prošlá autolékárnička. Další 2 roky tak můžete jezdit opět bez starostí.
 
– nabízíme kompletní zajištění technické kontroly a měření emisí na profesionální úrovni
– samozřejmostí je důkladná kontrola vozu před STK obsahující test tlumičů, brzdového systému i podvozku
– pro odstranění nalezených závad je možné využít slev až 20 % z Šekové knížky
– potřebujete-li být mobilní během doby opravy, můžete využít nabídku zapůjčení náhradního vozu

Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!

ŠKODA Infolinka 800 600 000 nebo www.skoda-auto.cz

TECHNICKOU KONTROLU
     VAŠEHO VOZU 
    NECHTE NA NÁS
Užívejte si svůj volný čas. 
Starosti s vyřízením STK 
a měřením emisí 
vyřešíme za vás.

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Knežnou
Tel.: 494 339 280-1
www.matrix-as.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
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20Stalo se již dobrou tradicí, že se v únoru schází kolegové ze spo-
lečnosti MATRIX, aby se dozvěděli, jak si jejich zaměstnavatel vedl 
v předchozím roce. Nejinak tomu bylo ve čtvrtek 8. února ve vel-
kém sále Letoviska Studánka.

MATRIX na Studánce 
zhodnotil rok 2017

19V rámci Letoviska Studánka se 22. dubna 2018 uskuteční druhý 
ročník Jarního půlmaratonu. Účastníci mohou čerpat z četných 
výhod hotelového zázemí – stylové ubytování, prvotřídní kuchyně 
či wellness.

Jarní půlmaraton 2018 
na Studánce

123M™ Cubitron™ II se díky postupnému odlamování  zrn udržuje 
neustále ostrý a díky tomu odebírá  kov velmi rychle i s menším 
přítlakem.

Brusné systémy  
3M Cubitron II

4Rok 2017 byl obratově nejúspěšnější v celé historii firmy, a to 
i přesto, že se firma nerozšířila o další prodejní pobočky.  Našich 11 
poboček naleznete v Medlešicích u Chrudimi, Hradci Králové, Trut-
nově, Hodoníně, Velké Bystřici u Olomouce, Petřvaldu u Karviné, 
Ústí nad Labem, Mladé Boleslavi, Pardubicích, Přelouči a Dobrušce.

Dřevocentrum CZ působí 
na českém trhu téměř 11 let

Vážení čtenáři,

je mi ctí Vám v březnovém čísle více přiblížit 
dceřinou společnost Dřevocentrum CZ, síť 
prodejních poboček se dřevěnými materiály 
a dalším sortimentem pro profesionály, ale 
i domácí kutily. Pevně věřím, že jste již o našich 
pobočkách nejenom slyšeli, ale také k nákupu 
využili naší rozsáhlé nabídky.

I když jsem ředitelem Dřevocentra CZ jenom 
šest měsíců, alespoň v hrubých obrysech Vám 
přiblížím naše smělé plány pro rok 2018 a na-
bídku jednotlivých poboček.

Vše dobré Vám přeje
Ing. Martin Konvalina

Slovo ředitele
Dřevocentrum CZ, a.s. 
Ing. Martin Konvalina

Pokračujeme v seriálu o komplexním přístupu ke zpracování dře-
va, který praktikuje divize MATRIX Wood. V minulém vydání jsme 
sledovali manipulaci do čepových skupin a pořez. Dnes se podívá-
me do sušáren a na hoblovaný program. 

16Seriál o zpracování dřeva: 
Hoblovaný program
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Od roku 2013 jsme 
dceřinou společností  
skupiny MATRIX
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Dřevocentrum CZ 
působí na českém trhu 
téměř 11 let
Rok 2017 byl obratově nejúspěšnější 
v celé historii Dřevocentra CZ, a to i přesto, že 
se firma nerozšířila o další prodejní pobočky.  
Našich 11 poboček naleznete v Medlešicích  
u Chrudimi, Hradci Králové, Trutnově, Hodo-
níně, Velké Bystřici u Olomouce, Petřvaldu 
u Karviné, Ústí nad Labem, Mladé Boleslavi, 
Pardubicích, Přelouči a Dobrušce.

Růst v obratech ovlivnilo v loňském roce 
několik důležitých faktorů. Prodej dřeva je pře-
devším sezonní záležitostí a chuť nakupovat 
se zvyšuje s intenzitou tepla od slunečních pa-
prsků. Vloni jsme museli hned na začátku roku 
překonat negativní vliv dlouhé zimy, která nás 
v dobrých prodejních výsledcích hodně přibrz-
dila a ztráty v porovnání s předchozími roky 
jsme doháněli až na konci jara. 

Mezitím byly ale již provedeny drobné in-
vestice do zlepšení prodejních podmínek. 
V největší míře byly sklady v Ústí nad Labem 
a Mladé Boleslavi vybaveny dalšími regálovými 
systémy, které jim pomohly k naskladnění více 
prodejních položek a celkovému rozšíření sorti-
mentu a nabídky pro zákazníky. 

S příchodem stavební sezony se ale naše 
prodeje již rozeběhly naplno a vyplatila se sáz-
ka na dostatečné zásoby na pobočkách. V zá-
věru roku nám opět přálo počasí a tak trend 
vysokých prodejů vydržel až do samotného 

závěru roku. Celý rok jsme usilovně pracovali 
na marketingu, především pak na nové podobě 
webových stránek a elektronické komunika-
ci, kde využíváme moderních marketingových 
nástrojů. Našim zákazníkům rozesíláme pravi-
delně informace o speciálních cenových nabíd-
kách a informacích o novinkách na pobočkách, 
ať již v naskladnění nového sortimentu, tak 
i v nabídce služeb. Tyto aktivity se nám vyplatily 
a pomohly získat větší podíl z vysokého počtu 
poptávek především ve druhém pololetí. 

V závěru roku jsme investovali také do 
manipulační techniky a zakoupili boční vyso-
kozdvižný vozík pro Medlešice, Hradec Králové 
a Dobrušku a čelní vysokozdvižný vozík pro po-
bočku Petřvald.

Naše nabídka materiálů je postavena na 
dodávkách od osvědčených výrobců a dlou-
holeté vzájemné spolupráci. Chceme zákazní-
kům nabídnout především kvalitu, a za tou si 
stojíme. Z velké části preferujeme tuzemské 
dodavatele, ale pro některé materiály musíme 
sáhnout i do zahraničních zdrojů. Naše nabíd-
ka není jenom o dřevěných produktech, ale 
také o doplňkovém prodeji v podobě lepidel, 
spojovacích materiálů, kování a kotvicích ma-
teriálů, kvalitních barev a olejů pro povrchové 
úpravy, impregnaci a ochranu dřeva a mno-
ho dalších výrobků. Naším cílem je nabídnout 

.

V roce 2018 plánujeme 
investovat do rozvoje



MATRIX INFO | 6

MATRIX INFO |  téma čísla

řemeslníkům celkový nákup pod jednou střechou. Sorti-
ment se s časem mění a nabídka je rozdílná podle lokalit 
prodeje. To, co se někde prodává samo, jinde zákazníkům 
neprodáte ani s pobídkou výprodejových cen.

V letošním roce máme ambice pro otevření alespoň dvou 
poboček v České republice. Lokality čtenářům zatím nepro-
zradím, ale věřím, že oficiální informaci si přečtou nejpoz-
ději v prázdninovém vydání MATRIX Info. Mohu vás ale již 
nyní seznámit s plánovanými investicemi v Dřevocentru CZ 
pro letošní rok. 

Podařilo se prosadit investice do stávajících poboček 
v historicky nejvyšší hodnotě! Velikost firmy a celkový počet 
11 poboček chceme v maximální míře využít pro optimalizaci 
nákupu a vytěžení nejlepších dodavatelských cen. Nemáme 
v plánu naše současné dodavatele pouze tlačit do snižování 
cen, ale také nabídnout lepší logistiku dopravy materiálu do 
našich poboček a tím ve vzájemné spolupráci najít optimál-
ní cestu dodávek. Dojde tak k vybavení čtyř poboček nový-
mi halami a regály a dalších pět poboček bude dovybaveno 
dalšími regály pro skladování většího množství materiálu 
a rozšíření nabídky. Na dvou pobočkách jsou naplánované 
investice do rozšíření prostor tak, aby je bylo možné využít 
i jako menší logistická centra určená pro další distribuci ma-
teriálu.

Plánujeme také investici do zkracovací pily v Přelouči, 
která by nám lokálně rozšířila nabídku zákazníkům o mož-
nost řezání profilů KVH na přesné délky a také pod úhlem. 
Zákazník tak získá možnost zakoupit již polotovar pro své 

konstrukce, a to s minimálním prořezem, protože tyto díly 
řežeme z 13 metrů dlouhých profilů. Dále plánujeme ob-
novovat flotilu vysokozdvižných vozíků v Hodoníně a v Ústí 
nad Labem.

Přijďte se i Vy podívat, jak to u nás vypadá a využijte naší 
jarní nabídky pro stavební projekty nebo doplňky na zahra-
du.

Přeji čtenářům a našim obchodním partnerům spoustu 
podobných smělých plánů a pozitivní vyhlídky na rok 2018.

Pro naše zákazníky jsme 
vytvořili nový web
a stále pracujeme na jeho rozšíření. | drevocentrum-as.cz
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Kompletní sortiment 
naleznete na 

drevocentrum-as.cz

Představujeme vám prodejní 
střediska Dřevocentrum CZ, a.s.

Největší obrat v rámci Dřevocentra CZ vykazuje poboč-
ka v Černé za Bory u Pardubic. Vedoucího Jiřího Rykra 
jsme se zeptali na pár otázek.

Jaké produkty patří k nejvýznamnějším ve vaší nabíd-
ce?

„Naše pobočka je tradičně zaměřena na produkty pro 
truhláře, kteří vyrábějí nábytek z laminovaných desek 
a masivního dřeva. Proto je naše nabídka od většiny ostat-
ních poboček odlišná. Mezi nejvýznamnější produkty patří 

prodej laminovaných desek, široká nabídka nábytkového 
kování a truhlářské řezivo, dále pak hoblované profily, dře-
votřískové a OSB desky.“

Co dalšího můžete pro truhláře nabídnout?

„Všem zákazníkům můžeme na našich strojích nařezat la-
minované desky a následně olepit hrany vybranou ABS hra-
nou. Mohou také využít možnosti nařezat si materiály sami 
na našich strojích.“

Pobočka v Medlešicích u Chrudimi je obratově druhou 
největší pobočkou. Rozlohou prodejní plochy a nabídkou 
je ale určitě nejrozlehlejší. Zeptali jsme se na ni vedoucí 
pobočky Lenky Šťovíčkové.

V čem je pobočka v Medlešicích unikátní?

„Naše pobočka nabízí v širokém okolí nejrozsáhlejší sorti-
ment stavebního řeziva. Z našeho skladu dokážeme nabíd-
nout nejrůznější profily a délky. Nyní máme naskladněno více 
než 1 000 m3 materiálu.“

Jaké doplňkové služby dokážete zákazníkům nabídnout?

„Pro stavební firmy a tesaře dokážeme dodat dle rozpisu 
zákazníka krovy na míru. Umíme také impregnovat materiál 
dlouhých rozměrů a připravit ho ihned k montáži na stavbě. 
Používáme k tomu 12 metrů dlouhou impregnační vanu. Zá-
kazníkům nabízíme kromě dřevěných materiálů také spojo-
vací materiály, kování, kvalitní barvy a spoustu dalších věcí 
z doplňkového sortimentu.“

V jakých materiálech spatřujete do budoucna největší 
nárůsty a v čem byste chtěli rozšířit nabídku?

„Zákazníci začínají vyžadovat kvalitnější materiály, takže 
narůstá zájem o sušené hoblované profily a konstrukční 
KVH a BSH hranoly. Tuto nabídku bychom chtěli v letošním 
roce ještě rozšířit.“
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Dřevocentrum CZ nabízí široké 
spektrum materiálů pro truhláře

DTD deskyKuchyňská dvířka

Lamina

MFD desky Kuchyňské pracovní desky

Spárovky Hobra desky Laťovky

Když si člověk vyrobí nějakou věc vlastníma rukama, 
má z ní obvykle větší radost než z té kupované. Tak 
proč si domov nezkrášlit vlastním nábytkem?

Chybí vám doma úložné prostory, kuchyňská linka po-
třebuje renovaci nebo si chcete obložit stěny obývacího 
pokoje? Ten správný materiál naleznete v síti prodejen Dře-
vocentra CZ, kde nepřijde zkrátka žádný truhlář. Koupíte 
zde lamina, laťovky, hobra desky, MDF desky, kuchyňské 
pracovní desky, kuchyňská dvířka nebo spárovky. Vše v té 
nejlepší kvalitě a v barvách a rozměrech, které budou vy-
hovovat vašim požadavkům. Výrobky jsou dokonale opra-
cované a připravené k aplikaci potřebných nátěrů, navíc je 

v nabídce najdete i s potřebným příslušenstvím.

Cenově dostupné materiály z nejkvalitnějšího dřeva 
a dřevních výrobků s vysokou pevností a praktickými po-
vrchovými úpravami můžete využít ke konstrukci suchých 
podlah, sedacích souprav, skříní, desek stolů, schodnic 
nebo dveří.

Ze sortimentu Dřevocentra CZ si vybere jak drobný kutil, 
tak profesionální truhlář. Široké portfolio produktů je navíc 
nabízeno v atypických rozměrech, s nabídkou dopravy pří-
mo na místo a s možností uhradit platbu prostřednictvím 
platebního terminálu nebo na fakturu.



MATRIX INFO | 9

MATRIX INFO | windows

Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

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

Referenční stavby 
divize MATRIX Windows
Dalším dokončeným projektem divize MATRIX Windows 
je montáž oken v bytovém domě U Vinice v Pardubicích. 
Zaměstnanci z Lipovky práci na jedenáctipatrové mo-
derně pojaté budově, která je součástí komplexu výš-
kových budov, dokončili v únoru letošního roku.

Instalovaná okna z profilu Gealan IQ 8000 v barvě 
antracit MATRIX Windows dodával pro stavební firmu 
Ječmínek. Další fází stavby bude montáž otvorových prvků 
do výtahových šachet. Zajímavostí je, že výška výtahové 
šachty činí úctyhodných 34,95 metrů.
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Dřevěné okno

Barva: kaštan
Rozměr: 700 x 1000
1ks

2 500 Kč

Dřevěné okno

Barva: konngkifr
Rozměr: 950 x 950
1ks

2 800 Kč

Dřevěné okno

Barva: konngkifr
Rozměr: 900 x 900
1ks

2 600 Kč

Dřevěné okno

Barva: konngkifr
Rozměr: 1200 x 1200
3ks

3 500 Kč / ks

Dřevěné okno

Barva: teak
Rozměr: 560 x 880
1ks

2 400 Kč

Dřevěné okno

Barva: palisandr
Rozměr: 980 x 1500
1ks

3 000 Kč

Dřevěné okno

Barva: palisandr
Rozměr: 980 x 1500
1ks

3 000 Kč

Hliníkové dveře

Barva: stříbrná RAL 
9006 hliník
Rozměr: 2000 x 2240

2ks, dveře dvoukřídlé, otevíravé 
dovnitř,  klika/koule, zasklení 
trojsklo 

3 000 Kč / ks

Balkonové dveře, 
dvojsklo

Barva: Bílá
Rozměr: 1030 x 2225
1ks

3 000 Kč

Okno jednokř., dvoj-
sklo, žaluzie

Barva: Bílá
Rozměr: 900 x 1470
1ks

2 500 Kč

Okno dvoukř., asy-
metrické, sklopné, 
dvojsklo

Barva: Bílá
Rozměr: 1440 x 1430
1ks

3 300 Kč

Okno otvíravě 
sklopné

Barva: Antracit/bílá
Rozměr: 1480 x 940
1ks

2 850 Kč

Okno jednokř., dvoj-
sklo, žaluzie

Barva: Bílá
Rozměr: 895 x 1470
1ks

2 500 Kč

Fix dvojdílný

Barva: Bílá
Rozměr: 1980 x 1300
2ks

1 500 Kč / ks

Okno dvojdílné, 
štulp

Barva: Bílá
Rozměr: 2123 x 1625
1ks

3 400 Kč

Balkon.dveře, dvoj-
sklo, levé

Barva: Bílá
Rozměr: 857 x 2120
1ks

3 100 Kč

Balkon. dveře, 
otvíravě sklopné, 
dvojsklo

Barva: Bílá
Rozměr: 860 X 2238
1ks

2 900 Kč

Okno jednodílné, 
otvíravě sklopné, 
dvojsklo

Barva: Bílá/weinrot
Rozměr: 1398 X 1418
1ks

2 800 Kč

Jarní výprodej bazarových oken 
a dveří za zvýhodněné ceny

10% sleva pro zaměstnance holdingu MATRIX - MATRIX a.s., Dřevocentrum CZ, a.s. 
a MATRIX Hotels s.r.o.Sleva na zboží

MATRIX

dřevo

dřevo

dřevo

dřevo

dřevo

hliník

dřevo

dřevo

plast

plast

plast

plast

plast

plast

plast

plast

plast

plast

Vchodové dveře
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Okno fix, dvojsklo 
kůra

Barva: Bílá/ořech
Rozměr: 990 x 390
1ks

700 Kč

Balkon. dveře se 
sloup., otvíravě 
sklopné, pravé

Barva: Bílá
Rozměr: 880 x 2430
1ks

3 000 Kč

Vchodové dveře, 
výplň, purenit, pří-
prava pro fab, pravé

Barva: Bílá
Rozměr: 1190 x 2015
1ks

9 000 Kč

Balkon. dveře, 
otvíravě sklopné, 
dvojsklo, 105 křídlo

Barva: Bílá
Rozměr: 756 x 2540
1ks

3 000 Kč

Balkon. dveře 
s fixem, otvíravě 
sklopné, dvojsklo

Barva: Bílá
Rozměr: 1500 x 2300
1ks

4 500 Kč

Balkon. dveře se 
sloupkem, otvíravě 
sklopné, dvojsklo

Barva: Bílá
Rozměr: 875 x 2390
1ks

3 000 Kč

Okno rohové, sklop-
né, dvojsklo

Barva: Bílá
Rozměr: 1500 x 1270
1ks

3 000 Kč

Balkon. dveře se 
sloupkem, otvíravě 
sklopné, žaluzie

Barva: Bílá
Rozměr: 874 x 2335
1ks

3 000 Kč

Vch. dveře, část 
výpl., část sklo kůra 
čirá, dvojsklo

Barva: Zlatý dub
Rozměr: 980 x 2178
1ks

9 500 Kč

Balkon. dveře se 
sloupkem, otevíravě 
sklopné, pravé

Barva: Bílá
Rozměr: 850 x 2345
1ks

3 000 Kč

Okno sklopné, dvoj-
sklo drátěné

Barva: Bílá
Rozměr: 920 x 360
1ks

2 000 Kč

Balkon. dveře se 
sloupkem, otevíravě 
sklopné, dvojsklo 

Barva: Bílá
Rozměr: 900 x 2352
1ks

3 000 Kč

Okno otvíravě 
sklopné, trojsklo

Barva: Šedá RAL7001
Rozměr: 1020 X 1260
2ks

3 200 Kč / ks

Okno dvojdílné, 
otevíravě sklopné, 
dvojsklo, žaluzie

Barva: Bílá
Rozměr: 1774 x 1470
1ks

3 400 Kč

Balkon. dveře 
dvoud., štulp, 1x ot-
víravě skl., trojsklo

Barva: Šedá RAL7001
Rozměr: 1970 X 2190
1ks

4 500 Kč

Okno dvojdílné, 
otevíravě sklopné, 
dvojsklo

Barva: Bílá/ořech
Rozměr: 1970 x 1140
1ks

3 300 Kč

Balkon. dveře, 
otvíravě sklopné, 
trojsklo

Barva: Šedá RAL7001
Rozměr: 1398 X 1418
2ks

3 200 Kč / ks

Okno fix, dvojsklo

Barva: Bílá
Rozměr: 884 x 1650
1ks

800 Kč

email: jana.drbolova@matrix-as.cz, tel.: 736 501 155,  windows.matrix-as.cz, Lipovka 143

plast

plast

plast

plast

plast

plast

plast

plast

plast

plast

plast

plast

plast

plast

plast

plast

plast

plast

Vchodové dveře

Vchodové dveře
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Brusné systémy
Odpověď na otázku ultimativního brusného materiálu

Více informací získáte u našich obchodně-technických 
specialistů pro oblast povrchových úprav nebo na našem webu

3M™ Cubitron™ II se díky postupnému odlamování  
zrn udržuje neustále ostrý a díky tomu odebírá  
kov velmi rychle i s menším přítlakem.

3M™ Cubitron™ II přináší to nejlepší z 3M techno-
logie precizně tvarovaného zrna do těch nejnáročněj-
ších aplikací, jako je vybrušování úkosů, odstranění okují  
a broušení sváru. Tyto řezací a brusné kotouče jsou schop-
ny odstranit stejné množství materiálu s menším přítlakem, 
což výrazně usnadňuje práci. Navíc se nepřehřívají a neo-
vlivňují tak barevně opracovávaný materiál. Nadto dispo-
nují snazší a rychlejší aplikací a vyšší efektivitou výrobního 
procesu.

Precizně tvarované zrno Cubitron™ II se díky svým uni-
kátním vlastnostem využívá i v oblasti průmyslového pre-
cizního broušení, které na brusný materiál klade ty nejvyšší 
nároky, nebo i v autoopravárenství, kde vykonává celou 
řadu operací broušení a přípravy povrchu před lakováním.

Vydrží až dvakrát déle 

Zrna trojúhelníkového tvaru jsou elektrostaticky oriento-
vána tak, aby vytvářela ostré vrcholy, které se rovnoměrně 
opotřebovávají a jsou zárukou dlouhé životnosti.

Rychlejší a chladnější úběr

Jak se zrno trojúhelníkového tvaru opotřebovává, 
neustále se odlamuje, aby vznikaly ostré body a hrany,  
výsledkem je rychlejší a chladnější úběr.

Menší přítlak k dosažení vynikajícího výkonu

Výsledkem je, že operátoři mohou brousit rychleji a od-
stranit více materiálu se stejným vynaloženým úsilím.

3M™ Cubitron™ II představují řadu produktů určených 
pro nejrůznější pracovní úkony.

Řezací kotouče - Rychlejší a kvalitnější řez při nižší teplo-
tě, vyšší počet řezných cyklů, technologie rychlého chlazení 
je šetrnější k materiálu, vyšší životnost kotouče, pomáhá 
snížit únavu obsluhy

Lamelové kotouče - Jsou více flexibilní, použitelné na 
koutové sváry i tvarově náročné povrchy. Obsahují pojivou 
vrstvu Grinding-Aid™ redukující zahřívání a tvorbu tepel-
ných map při procesu broušení. Prokazatelná delší život-
nost keramického zrna Cubitron™ II oproti standartním A/Z 
brusným lamelovým kotoučům.

Fíbrové disky - Výhody: vyšší produktivita a výkonnost, 
delší životnost, pohodlnější a bezpečnější broušení, dosa-
žení hladších povrchů. Cílové aplikace: odstranění svarů, 
okují, důlků a povrchových vad, zkosení a srážení hran.

Brusné systémy        Cubitron II
Pro vyšší efektivitu vaší práce
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Nejlepší jsou momenty 
po dobře vykonané práci

Michal Šandorka pracuje 5 let na 
pozici obchodně-technický servis

Už pět let je součástí výborně fungujícího kolektivu 
MATRIX Automotive obchodní zástupce Michal Šandor-
ka.

V Třebešově již pracujete několik let. Můžete zavzpo-
mínat na své začátky v divizi MATRIX Automotive?

„Do společnosti MATRIX jsem nastoupil jako do svého 
prvního zaměstnání. Na pohovor s ředitelem Jaroslavem 
Švarcem jsem přicházel v situaci, kdy už jsem věděl, že mám 
jisté místo jinde. Pohovor jsem bral pouze jako formalitu 
a další zkušenost.“

Ale všechno nakonec dopadlo jinak…

„Ano, na základě informací od Jaroslava Švarce se mi po-
tencionální práce pro divizi Automotive natolik zalíbila, že 
jsem druhý den řediteli Švarcovi zavolal a práci pro MATRIX 
jsem upřednostnil před nástupem do mnou původně prefe-
rované společnosti.“

Co přesně pro divizi Automotive děláte?

„Jsem součástí obchodního oddělení skupiny Dow, které 
se stará o lepicí systémy. Mám na starosti především struk-
turální lepení v oblasti automotive pro středně velké a větší 
podniky.“

Co je pro vaši práci nejdůležitější?

„Určitě styk se zákazníky. Musím se starat o stávající zá-
kazníky, ale také vyhledávat nové obchodní příležitosti. 
Řeším také technické problémy, se kterými se naši klienti 
setkávají.“

Předpokládám, že jste jako většina vašich kolegů hod-
ně za volantem automobilu. Kolik toho měsíčně na-
jezdíte?

„Práce obchodních zástupců je skutečně velmi spjata 
s řízením. Když si v práci děláme výčet najetých kilometrů, 
tak mi to obvykle vychází na pět až šest tisíc kilometrů mě-
síčně.“

Máte některá místa, kam jezdíte častěji?

„Nejvíce zákazníků mám v současné době na Moravě, ale 
hodně jezdím i do hlavního města, kde je logicky také celá 
řada firem. De facto mám ale klienty po celé republice.“

Které momenty máte na své práci nejraději?

„To je těžká otázka. Podle mě to jsou ty momenty po 
dobře vykonané práci, na které jsem dlouhodobě praco-
val a dělal pro její zdar první poslední. S některými klienty, 
především většími firmami, totiž jednáme třeba půl nebo 
tři čtvrtě roku. A když nám potom obchod vyjde, tak to je 
velké zadostiučinění.“

Řekněte nám několik slov o svém soukromí. Jaké máte 
záliby?

„Věnuji se CrossFitu, což je systém cvičení vedoucí ke 
komplexní fyzické připravenosti. Mám rád i military sport 
jménem airsoft. V těchto odvětvích se také starám o dětské 
kroužky.“
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Výroční setkání 
obchodníků Škoda

Škoda Octavia
Combi 1.6 TDI 4x4 / Ambition / manuál

Tachometr: 40 190 km
Motor: 1.6, diesel, 77kW
Do provozu: 04/2015

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, kola z lehkých 
slitin, metalický lak, přední mlhovky, 
ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcát-
ka, zadní stěrač s ostřikovačem

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, 
klimatizace man., loketní opěrka před-
ní, malý kožený paket, Maxi Dot, mul-
tifunkční volant, nastavitelný volant, 
tempomat, vyhřívaná sedadla

399 000 Kč
329 752 Kč bez DPH

Škoda Octavia
Combi 2,0 TDI / Elegance / automat DSG

Tachometr: 28 500 km
Motor: 2.0, diesel, 110kW
Do provozu: 11/2015

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, el. vyhřívané 
přední sklo, alu kola, kontrola tlaku 
v pneu, natáčecí světlomety, ostřikova-
če světlometů, přední mlhovky, střešní 
nosič,  vyhřívaná zrcátka, xenonové 
světlomety, zadní stěrač s ostřikovačem

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, 
klimatizace automatická, loketní opěr-
ka přední, loketní opěrka zadní, malý 
kožený paket, Maxi Dot, multifunkční 
volant, nastavitelný volant, navigační 
systém, vyhřívaná sedadla

549 000 Kč
453 719 Kč bez DPH

Aktuální nabídka ojetých vozů | Škoda Plus 

Již tradiční Výroční setkání obchodníků ŠKODA se 
konalo 31. ledna 2018 v prostorách ŠKODA Muzea  
v Mladé Boleslavi. Společnost MATRIX, a.s. zde repre-
zentoval předseda představenstva Ing. Libor Burian, 
MBA a projektový manažer Ing. Martin Bárta.

Setkání se neslo v duchu hodnocení výsledků uplynulého 
roku, plánů pro rok 2018 a vizí let příštích. Hlavní slovo měl 
v průběhu celého podvečera Ing. Luboš Vlček, ředitel ŠKODA 
AUTO pro Českou republiku, zodpovědný za veškeré prodej-
ní, marketingové a poprodejní aktivity značky na domácím 
trhu. Ing. Vlček představil svou vizi pro další období.

„Z velmi inspirativních a precizně podaných prezentací 
vystupujících přímo dýchal svět budoucnosti, ve kterém ži-
jeme již nyní. V dnešní době nás na každém kroku obklopu-
jí sofistikované IT technologie, které nám v případě, že jim 
dokážeme porozumět, využít je a ovládnout, ulehčují život. 
Nutností je kontinuální vzdělávání. MATRIX, a.s. jde s do-
bou. Jedině vzdělaní lidé, kteří tyto technologie ovládají, je 

mohou profesionálně prezentovat a naučit používat naše 
zákazníky. Společně jdeme směrem k elektromobilitě, preci-
zaci palubních asistentů a kompatibilitě veškerých systémů 
a zařízení, které máme k dispozici. Dnešní zákazník je náročný 
a je to tak dobře. Ve svém automobilu chce nejen překoná-
vat vzdálenosti, ale také ho používat jako chytrý nástroj pro 
práci i zábavu. Jsme připraveni tyto potřeby uspokojit a na-
bídnout kvalitní produkty i služby,“ hodnotí výroční setkání  
Ing. Martin Bárta.

Představeno bylo také několik nových modelů, které  
ŠKODA AUTO uvede na trh v nadcházejících letech. Těšit se 
tak společně můžeme mimo jiné na facelift Fabie, pokračova-
tele ŠKODY Rapid Spaceback, zcela novou Octavii a Superba. 
Rozšířeny budou také řady dnes velmi žádaných vozů kate-
gorie SUV.

Děkujeme všem zaměstnancům Autocentra MATRIX za 
precizní práci v roce 2017 a přejeme mnoho spokojených zá-
kazníků v roce 2018.
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Pro více informací volejte 775 712 707, 775 713 327 nebo navštivte web autocentrum.matrix-as.cz

Podívejte se na další škodovku
ze sbírky v Autocentru Lipovka

ŠKODA 110 R Coupé
Typ 722, rok výroby 1978

Sportovní model Škoda 110 R
se vyráběl od roku 1970 do roku 1980. 

I v dnešním vydání MATRIX Info si představíme vůz 
značky Škoda, který patří do sbírky generálního ře-
ditele společnosti Ing. Libora Buriana. V Autocentru  
Lipovka je umístěn také automobil Škoda 110 R Coupé, 
Typ 722.

Atraktivní model byl vyráběn závodem AZNP Kvasiny v 
letech 1970 až 1980. První prototyp vozu ale spatřil svět-
lo světa již v roce 1968, sériově byl pak vůz vyráběn v ně-
kolika modelových provedeních lišících se více méně jen v 
detailech. Auto na obrázku vzniklo až ke konci éry modelu 
Coupé, roku 1978.

Automobil byl poháněn kapalinou chlazeným řa-
dovým čtyřtaktním čtyřválcem, který měl své místo  
za zadní nápravou. Motor měl obsah válců 1 107 cm3 při 
výkonu 37,5 kW. Maximálně bylo možné jet rychlostí 140 
km/h. Řidič řadil čtyřstupňovou plně synchronizovanou 
převodovku a zastavoval pomocí předních kotoučových 

a zadních bubnových brzd.

Nevýhodou vozu byla malá nádrž, kam se dalo natanko-
vat pouze 32 litrů benzinu. Coupé tak na jedno natankování 
mohlo dojet pouze 400 kilometrů. 

Statistiky o celkovém počtu vyrobených vozů se liší. Mů-
žeme se setkat s čísly 57 085 nebo 56 902 vozů. Na základě 
modelu 110 R byly vyvinuty také závodní vozy 110 R Rallye, 
Škoda 180/200 RS a 130 RS.

Škoda Octavia RS
Combi 2,0 TDI / automat DSG

Tachometr: 29 600 km
Motor: 2.0, diesel, 135kW
Do provozu: 10/2016

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, el. vyhřívané 
přední sklo, alu kola, metalický lak, na-
táčecí světlomety, ostřikovače světlo-
metů, přední mlhovky, sportovní paket, 
střešní nosič, vyhřívaná zrcátka, xenony, 
zadní stěrač s ostřikovačem

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, handsfree, Isofix, kli-
matizace, malý kožený paket, Maxi Dot, 
multifunkční volant, navigační systém, 
sportovní sedadla, tempomat, vyhříva-
ná sedadla

649 000 Kč
536 364 Kč bez DPH

Škoda Superb
Sedan 2,0 TDI / Style /  automat DSG

Tachometr: 29 900 km
Motor: 2.0, diesel, 140kW
Do provozu: 02/2016

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, el. vyhřívané 
přední sklo, alu kola, metalický lak, na-
táčecí světlomety, ostřikovače světlo-
metů, přední mlhovky, vyhřívaná zrcát-
ka, xenonové světlomety

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, klimatizace automa-
tická, malý kožený paket, Maxi Dot, 
multifunkční volant, nastavitelný vo-
lant, navigační systém, tempomat, vy-
hřívaná sedadla

639 000 Kč
528 099 Kč bez DPH



MATRIX INFO | 16

MATRIX INFO | wood

Připravujeme nové
sušicí komory
Po výstavbě bude k dispozici 13 teplovzdušných sušicích komor

Seriál o zpracování dřeva:
Hoblovaný program

Pokračujeme v seriálu o komplexním přístupu ke zpra-
cování dřeva, který praktikuje divize MATRIX Wood. 
V minulém vydání jsme sledovali manipulaci do čepo-
vých skupin a pořez. Dnes se podíváme s vedoucím hob-
lovaného a lepeného programu Ing. Luďkem Matušin-
cem do sušáren a na hoblovaný program.

Dřevo se poté, co projde pilnicí, musí nejprve vysušit na 
předem požadovanou vlhkost. Pro exteriéry se hodnoty 
vlhkosti pohybují kolem 15 %, pro interiéry je to asi 10 %. 
V komorách je materiál umístěn tak dlouho, jak je potřeba. 
Záleží na tloušťce a druhu dřeva. Například 25 mm tlusté 
dřevo se suší asi 4 dny. Modřín se zase suší kratší dobu než 
dub, který se v případě větších tloušťek může zbavovat vlh-
kosti třeba i tři měsíce.

Aby bylo středisko Třebešov v tomto ohledu ještě vý-
konnější, připravuje se zvýšení kapacity sušení. Po výstavbě 

bude k dispozici 13 teplovzdušných sušicích komor.

„Po vysušení je materiál připraven buď na prodej, nebo 
na další zpracování. V současné době zpracováváme pře-
devším modřínový program. Výslednými produkty jsou pa-
lubky, teraso, rhombus, hoblované prkno, podlaha a pod-
kladové hranoly. Vše se vyrábí do rozměrů, které si zrovna 
trh žádá. MATRIX Wood se samozřejmě snaží jít ruku v ruce 
s potřebami trhu, proto nejnovější trendy sledují obchodní 
zástupci,“ říká Luděk Matušinec.

Materiál, který nejde hned k prodeji, se zpracovává na 
moderních hoblovacích strojích se sedmi vřeteny. Jednot-
livé produkty prochází kvalitativním tříděním a zakapová-
ním, tedy krácením na konečnou délku. V MATRIX Wood 
se vyrábí délky především 2, 3, 4 nebo 5 metrů. Materiál je 
následně balen a připraven k expedici. Kamiony ho odváží 
do odběrných míst a ke smluvním partnerům, například do 
Dřevocentra CZ.

„V hale hoblovaného programu máme také briketovací 
lis, který z našeho druhotného odpadu lisuje palivové bri-
kety. Navíc v současné době probíhá výběrové řízení na 
dodavatele technologie na linku vyrábějící KVH a BSH hra-
noly. V provozu by měla být během příštího roku,“ doplnil 
Matušinec.



Novinky | Sezóna Jaro 2018

Specialista na modřín a dub

PILA TŘEBEŠOV
wood.matrix-as.cz

Modřínové dřevo je tradičně velmi oblíbeným materiálem 
v interiéru i exteriéru. Přírodní materiály na nás působí 
velice pozitivně - snad kvůli tomu, že jsme často od 
přírody odtrženi a přítomnost dřeva nám tento deficit 
vynahrazuje. Jedním ze způsobů, jak dostat dřevo do 
naší blízkosti jsou modřínová terasová prkna. Hodí se 
prakticky všude, snadno se montují a jednoduše udržují.

Naše divize WOOD přišla na jarní sezónu s novinkou 
modřínové terasy s obchodním označením EASY v 
rozměru 24 x 136 mm, která díky rozměru je levnější 
varianta vyráběné terasy 28 x 125-140 mm.

Pro venkovní použití jsme na jarní sezónu připravili také 
fasádní obklad Rhombus EKO v rozměru 19 x 120 mm. 
Na obklad domu se modřín hodí zvláště proto, že má 
vysoký obsah pryskyřice taninu, díky které snadněji 
odolá i v podmínkách, kde jiná dřeva podlehnou hnilobě 
nebo invazi hmyzu.

Modřínové terasy EASY

Fasádní obklad Rhombus EKO
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Hotel Studánka 
spolupracuje s univerzitami

Přijďte ochutnat  
tradiční kuchyni
do hotelu Studánka

Kuchařský tým kuchyně hotelu Studánka odstartoval 
s prvním únorovým týdnem novou gastronomickou po-
hádku.  Stálý jídelní lístek hotelové restaurace byl totiž 
obohacen o nové speciality, které doplňují ráz zážitko-
vé gastronomie hotelové restaurace.

Ochutnat můžete speciality jako rolovaný hovězí pupek 
v bylinkové krustě, bramborové plátky, zelené fazolky, pyré 
z pečených paprik nebo vepřovou panenku pečenou na sla-

nině špikovanou sušenými švestkami s bramborovými fon-
dány a švestkovým chutney.  Na své si přijdou i vegetariáni, 
pro které jsme připravili speciální pšeničný bulgur s houba-
mi, smetanou a zastřeným vejcem s restovanými žampiono-
vým klobouky.

Budeme se těšit na vaši návštěvu a ochutnávku moderní-
ho pojetí tradiční české gastronomie.

Jídelní lístek v novém kabátě

Na snímku vlevo vepřová panenka pečená na slanině  
špikovaná sušenými švestkami, s bramborovými  
fondány a švestkovým chutney.
Na snímku vpravo grilovaný candát s pečenou cibulí, 
česnekové pyré mladý špenát.

Hotel Studánka spolupracuje se Slezskou univerzitou 
v Opavě a Obchodně podnikatelskou fakultou v Karvi-
né.

Hotel Studánka zahájil na přelomu ledna a února tohoto 
roku spolupráci se studenty vysoké školy z Karviné. Jako prv-
ní se aktivně zapojil do nabízeného projektu manažerského 
kolečka student Jan Skalík. Využil tak možnosti, kterou na 
hostitelských přednáškách právě na této fakultě nabízel 
provozní hotelu Studánka Matěj Novák. Student Skalík měl 
možnost se společně s vedením hotelu seznámit se všemi 
středisky v hotelovém provozu a sám se aktivně zapojil do 
provozu hotelu při organizaci nejen plánovaných kongreso-
vých akcí. Svou aktivitou pomohl při organizaci plesu firmy 
POL-SKONE, který byl vyvrcholením společenského života 
v lednovém období. Díky své aktivitě, chuti spolupracovat 
a poznávat aktivity denního provozu, měl možnost student 
Skalík poznat denní pracovní harmonogram managementu 
a nahlédl ke každodenním pracovním činnostem. Věříme, 
že tato praxe byla přínosem a navázáním další spolupráce 
mladých vysokoškoláků. 



MATRIX INFO | 19

Nadpis
nadpis
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„Ve zdravém těle 
zdravý duch,“

proto se na vás těšíme 22. dubna 2018 na Studánce!

V rámci Letoviska Studánka se 22. dubna 2018 uskuteč-
ní druhý ročník Jarního půlmaratonu. Účastníci mohou 
čerpat z četných výhod hotelového zázemí – stylového 
ubytování, prvotřídní kuchyně či wellness.

Máte sportovního ducha a těšíte se z osvobozujícího 
a často také návykového běhání? Letovisko Studánka uspo-
řádá 22. dubna 2018 druhý ročník Jarního půlmaratonu. 
Jeho účastníci budou moci opět čerpat z četných výhod 
hotelového zázemí (stylové ubytování, prvotřídní kuchyně 
či wellness). Z Letoviska závod startuje a také v něm končí.

Běžecká trasa

Běžci půlmaratonu dlouhého 21 kilometrů vyběhnou 
v 10.00 hod., účastníci kratší trasy na 10,5 kilometru pak 
startují v 11.45 hod. Běžecká trasa vede malebným lesopar-
kem Včelný, v letních měsících oblíbeným cyklisty i pěšími. 
Součástí sportovního programu budou také závody pro nej-
menší. 

Hotelové zázemí

V rámci online registrace do závodu si můžete objednat 
zvýhodněné hotelové služby, jako jsou:

 » ubytování + polopenze + wellness – 990,- Kč
 » 1x oběd all inclusive formou bufetu – 170,- Kč
 » 1x neomezné wellness (sauna, bazén, vířivka) – 160,- Kč
 » 1x oběd + wellness – 295,- Kč

Zájemci o ubytování nechť se informují na hotelové re-
cepci – je nutné počítat s ubytováním na pokoji za přítom-
nosti jiného účastníka maratonu.

Pozvánka na Jarní půlmaraton 
2018 na Studánce
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Rok 2017 byl ve 
znamení úspěchu
Ředitelé jednotlivých divizí zhodnotili výsledky.

MATRIX 
na Studánce zhodnotil rok 2017

Stalo se již dobrou tradicí, že se v únoru schází kole-
gové ze společnosti MATRIX, aby se dozvěděli, jak si 
jejich zaměstnavatel vedl v předchozím roce. Nejinak 
tomu bylo ve čtvrtek 8. února ve velkém sále Letoviska 
Studánka.

Společnost MATRIX se zde prezentovala jako personál-
ně stabilní firma, ve které většina pracovníků pracuje více 
něž pět let. Výhodou pro zaměstnance je široké spektrum 
firemních benefitů, jako jsou finanční příspěvek na letní do-
volenou a Vánoce, slevy na firemní zboží nebo příspěvky na 
životní pojištění.

Svůj prostor dostali vedoucí pracovníci každé z divizí 
a dceřiných firem společnosti MATRIX. Níže najdete struč-
né zhodnocení každé z nich.

MATRIX Automotive – Jaroslav Švarc

Divize MATRIX Automotive je součástí českého průmyslu 
již více než pětadvacet let, a za tu dobu se stala premian-
tem v dodávkách komplexního řešení brousicích a lepicích 
prostředků.

Dnes má více než 600 spokojených zákazníků. Statisticky 
byly v roce 2017 denně dodány 3 pneumatické brusky, 30 
000 ks brusných elementů a 3 000 kg lepidel či tmelů.

Pro lepší pokrytí většího množství zákazníků byl rozší-
řen tým pro obchodně-technický servis.  Také se přesunulo 
a zmodernizovalo servisní středisko pro opravy pneuma-
tického nářadí Dynabrade, stejně jako se rozšířila kancelář 
skupiny pro povrchové úpravy. V Třebešově také stále pra-
cuje pod vedením Ing. Viktora Hladkého MATRIX Laborato-
ry, kde se zkouší pevnosti ve smyku a dělají se i klimatické 
testy, což naši zákazníci velmi cení.

Vynikající výsledky divize Automotive podporuje také 
dceřiná společnost MATRIX Trade sídlící ve slovenské Tr-
navě, která na sklonku roku podepsala kontrakt s novou 
automobilkou Jaguar Land Rover Nitra.
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Setkáním provázel
Ing. Libor Burian, MBA 

Generální ředitel MATRIX a.s.

MATRIX Autocentrum – Miroslav Moravec

Ve znamení prodejního rekordu byl rok 2017 v Autocen-
tru MATRIX. Ještě nikdy se totiž v Lipovce neprodalo tolik 
automobilů jako loni. V konečném součtu se počet vozů do-
daných zákazníkům zastavil na čísle 1 309, což bylo o 19,5 
% více než v roce 2016. K zákazníkům putovala auta nová, 
vozy na operativní leasing, ale i ta ojetá. Nejprodávanější 
škodovkou byla Octavia, druhá skončila Fabia a třetí Rapid.

Zajímavý byl loňský rok v Autocentru Lipovka i tím, že 
byly představeny nové modelové řady značky Škoda. A ne 
ledajaké. Zákazníci si mohli začít kupovat nová SUV Kodiaq 
a Karoq.

Jako každoročně nechyběla také podpora regionálních 
akcí, jako je například závod psích spřežení Šediváčkův long

MATRIX Windows – Tomáš Hrábek

Svůj prostor dostala na Studánce také divize Windows, 
která během loňského roku uzavřela téměř 1 100 zakázek 
a zasklila 12 152 kusů okenních jednotek. Své produkty divi-
ze dodala například na gymnázium v Dobrušce, do výškové-
ho bytového domu v Pardubicích nebo do celé řady domů 
rodinných.

Na letošní rok si divize připravila novinku v podobě 
dřevohliníkových oken systému ALU-CLIP a překryvných 
ozdobných výplní do PVC vchodových dveří, ale také nové 
vchodové dveře pro pasivní domy.

Pro podpoření obchodu se divize zúčastnila regionálních 
stavebních výstav v Hradci Králové a Pardubicích.

Pro zvětšení nabídky výrobků pro zákazníky se 
od května 2018 rozšíří výroba dřevěných oken 
o nový produkt – dřevohliníková okna s venkovním bezúdrž-
bovým opláštěním ALU-CLIP. Jedná se o jeden ze zásadních 
kroků pro divizi Windows, jelikož rozšířením této nabídky 
se firma z Lipovky stává ještě více konkurenceschopnou.

Další produktovou novinkou jsou hliníkové vchodové 
dveře pro pasivní domy se stavební hloubkou 104 mm 
a možností bezbariérového přístupu. Vlastnosti těchto 
dveří mají až neuvěřitelné hodnoty a splňují ty nejpřísněj-
ší požadavky pro certifikaci hodné pasivního standardu. 
K těmto dveřím dále Windows nově nabízí kvalitní pře-
kryvné výplně, které dodávají vstupním dveřím elegantní 
design, exkluzivitu a precizní provedení detailů. Tato vari-
anta je připravena také u plastových vchodových dveří. 

Z referenčních staveb je dobré zmínil montáž oken 
a hliníkových fasád na bytové domy v Jičíne, Chrudimi, Par-
dubicích, Hradci Králové, Lázně Bohdaneč. Z rodinných 
domů jsou to převážně novostavby s plastovými nebo dře-
věnými okny.

MATRIX Wood – Vlastimil Chaloupka

Výkon divize MATRIX Wood byl ovlivněn stavbou nové 
pilnice ve středisku Třebešov, která je nejmodernějším pro-
vozem svého druhu ve střední Evropě. Na letošní rok jsou 
v plánu vedle plnohodnotného zprovoznění nové pilnice 
také novinky v hoblovaném programu. Do výroby budou 
zařazeny fasádní obklady Rhombus Eko a terasová prkna 
Easy. Vybudovány budou také nové sušicí komory s pře-
střešením, celkem bude tedy v Třebešově k dispozici 13 
komor s 600 m3 vsázky. V současné době se také koná vý-
běrové řízení na technologii výroby KVH a BSH hranolů.

Dřevocentrum CZ – Ing. Martin Konvalina

Prodejní síť Dřevocentrum CZ se skládá z jedenácti po-
boček rozmístěných po Čechách i Moravě, které v loňském 
roce dodaly své produkty více než 4 000 registrovaných 
zákazníků. Mezi nejvíce prodávané produkty patřily fošny 
a hranoly, latě, palubky nebo OSB desky. Rok 2017 byl také 
ve znamení investic. V Pardubicích koupili nový olepovací 
stroj, v Medlešicích a Hradci Králové boční vysokozdvižný 
vozík a v Petřvaldu vysokozdvižný vozík. Pobočky v Ústí nad 
Labem, Mladé Boleslavi a Velké Bystřici byly vybaveny další-
mi regály pro rozšíření skladových prostor. Celá řada investic 
je samozřejmě v plánu i pro rok letošní. Tyto investice rozšíří 
prodejní zázemí poboček a nabídku materiálů pro zákazníky 
a zároveň pomůžou ke zlepšení logistiky nákupu. Pobočky 
vybaví novými halami a některé projdou stavebními úpra-
vami. V letošním roce plánují otevření nových prodejních 
poboček v dalších městech České republiky.

MATRIX Hotels – Bc. Petr Čermák

Hotelová divize Matrix holdingu je největším ubytovate-
lem v regionu a dnes již i významným hráčem na hotelovém 
trhu ČR.  Rok  2017 byl rokem úspěšný a k novým aktivitám 
hotelového resortu můžeme jistě počítat duovanu YING 
YANG, která je exluzivním a téměř jedinečným produktem  
v celé ČR. Nová FIT and FUN zóna také přilákala mnoho 
nejenom hotelových hostů . Další novou  aktivitou v roce  
2017 bylo pořádání 1. ročníku Studáneckého půlmaratonu .

V roce 2018 bude opět k vidění dostatek kulturních akcí 
v amfiteátru a samozřejmě budou pokračovat oblíbené Ta-
neční a populární Tančírna. I přes úspěchy v roce 2017 si 
tato divize klade pro rok 2018 za úkol zvýšení obsazenosti  
a samozřejmě i tržeb.

Farma Třebešov – Pavel Grund

Farmě Třebešov se povedlo v loňském roce rozšířit na-
bídkový sortiment a distribuční síť. Nově jsou zvěřinové 
produkty Farmy zaváženy do prodejní sítě společností Ter-
no a Makro. Zvýšené prodeje jsou také zásluhou časté účas-
ti na regionálních akcích, kde jsou produkty Farmy Třebešov 
představovány veřejnosti.

Vedle prodeje zvěřiny Farma také hospodaří na 671 
ha orné půdy, což je meziroční navýšení o více než 50 %. 
V loňském roce byl také zakoupen nový traktor John Deer 
a manipulátor JCB.

Další novinkou roku 2017 bylo otevření penzionu U Lišá-
ka, který je využíván jak k ubytování zaměstnanců společ-
nosti MATRIX, tak pro různé akce Farmy.
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Taneční škola  
Estudio-Andaluz předvedla 
smyslné Flameco

MATRIX INFO | správa

Holding MATRIX, a.s. žije bohatým společenským živo-
tem. Jeden z vrcholů roku tradičně patří reprezentač-
nímu plesu. Letos se zaměstnanci a přátelé společnosti 
MATRIX sešli v hotelu Studánka již po třinácté. 

Celý večer zahájil generální ředitel Ing. Libor Burian. Jeho 
slova vyslechlo 120 hostů, kterým o chvíli později přiblížil pro-
gram večera ředitel Studánky Bc. Petr Čermák. A pak už se 
mohlo za taktů královéhradecké skupiny James Band začít 
tančit.

Pohodovou atmosféru večera doplnila smyslným flamen-
cem taneční škola Estudio - Andaluz z Brna a se světelnou 
show žonglér Jan Randa ze společnosti Firelovers. Ve vstup-
ní hale se prezentovala kulinářskými dobrotami Farma Tře-
bešov. Milovníci dobrého vína pro změnu mohli degustovat 
výrobky vinařství Konečný z Čejkovic. Nechyběl ani barman 
s míchanými koktejly.

Třináctý ples skončil, ale pestrý společenský život společ-
nosti MATRIX bude samozřejmě pokračovat.

13. reprezentační 
ples společnosti MATRIX



MATRIX INFO | 23

MATRIX INFO | správa

Vrcholem mysliveckého 
plesu byla  

bohatá tombola

Ples 
Myslivecké společnosti MATRIX

Kulturní život domovské obce společnosti MATRIX 
ožil tradičním Mysliveckým plesem. Do Společenského 
domu v Třebešově se v pátek 23. února sjela celá řada 
místních i přespolních lidí, aby si zatančili na hudbu 
skupiny Antares Lenky a Jana Staňkových.

Pořádající Myslivecká společnost MATRIX navíc přichys-
tala půlnoční losování o více než bohatou tombolu. Jak je 
vidět na obrázku, šťastní výherci si domů odnesli muflonče, 
divoké kachny, bažanty, zajíce, dobré víno, med, ale také ka-
lendáře nebo kvalitní literaturu.

Pohodovou atmosféru večera podtrhla zvěřinová kuchy-
ně v podobě dančích medailonků a kančí směsi, kterou při-
pravil hostinský Martin Bartoš se svým personálem. Zvěřinu 
pro tyto výtečné pokrmy dodala Farma Třebešov, s.r.o. 

Šťastní výherci zleva – Radka Škopová, Radka Němcová, Roman Škop, Stanislav Koráb, Petr Beneš, Simona Korábová.
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MATRIX pořádal 
tradiční zabijačkové hody

Stalo se již dobrou tradicí, že společnost MATRIX, a.s. spolu s fir-
mou ESOP, s.r.o. pořádá v únoru zabijačkové hody. Nejinak tomu 
bylo v sobotu 10. února, kdy se milovníci dobrého jídla a pití sešli 
na střelnici v Česticích.

Účast byla jako vždy hojná a každý z příchozích přiložil ruku k dílu. 
Během celého dne se konalo několik soutěží. Zájemci si s úsměvem na 
rtech zkoušeli plnění jitrnic, krájení sádla, naklepávání nejdelšího řízku 
nebo výrobu marcipánových prasátek.

Mistr řeznický Petr Charvát připravil mnoho zabijačkových lahůdek, 
a hosté si tak mohli pochutnat na guláši, ovaru, jitrnicích a na dal-
ších dobrotách. K dobré náladě a tanci zahrála kapela Stará Vesta 
z Vamberka.
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Rostlinná výroba 
se připravuje na jarní sezonu
Zaměstnanci Farmy Třebešov již několik let nepamatují 
tak extrémně mokrý podzim. Díky tomu se jim nepoda-
řilo zaset přibližně 20 ha ozimů a zorat 60 ha polí. Proto 
bylo v lednu a v únoru roku 2018 nutno využít každý 
mrazivý den k doorání zmíněných hektarů. To se nako-
nec podařilo i díky zakoupení nového šestiradličného 
obracecího pluhu OPAL AGRI.

Pro další zlepšení mechanizace Farma jedná o nákupu 
kompaktoru, který umožní rychlou a kvalitní přípravu polí 
k jarnímu osevu.

V průběhu měsíce února se také začala navážet průmys-
lová hnojiva do skladovací haly v Třebešově. Ta budou vyu-
žita na přelomu února a března k regeneračnímu hnojení.

John-Deere 7310R
Motor - R6 9.0l | Výkon - 250kW | Točivý moment - 1452Nm

JCB 541
Motor - R4 4.4l | Výkon - 81kW | Točivý moment - 516Nm
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Recepty 
od Farmy Třebešov

Carpaccio z daňka

specialita ze zvěřiny Farmy Třebešov od šéfkuchaře Letoviska Studánka

Potřebujeme: 
citrón | 400 g válečků daňčího masa | olivový olej | lanýžový olej | 200 g rukoly | strouhaný parmezán | červené víno | 
koňak | sojová omáčka | worcester | pepř | sůl

Příprava:
Dobře očištěný dančí váleček nakrájíme na slabé plátky, které naklepeme přes mikrotenovou fólii co nejslaběji. 
Takto připravené maso osolíme, opepříme a naskládáme do marinády, která je připravena z vína, sojové omáč-
ky, worcesteru, koňaku, olivového a lanýžového oleje. V této marinádě necháme maso minimálně 30 minut 
a opečeme. Potom ho naaranžujeme na talíř, kam jsme do středu umístili salát rukola, vypraný a pokapaný citró-
nem. Nakonec pokapeme maso marinádou, posypeme strouhaným parmezánem a přes struhadlo strouhneme 
z celého parmezánu hobliny.

Zdroj: Hotel Studánka
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Naši oslavenci
v březnu 2018

divize Wood
Novák Josef
Žabka Josef
Sladomel Václav
Matušinec Luděk
Hlaváček Lukáš
Šejnová Jiřina

divize Automotive
Hladký Viktor
Švarc Jaroslav

divize Autocentrum
Říčař Karel
Stejskal Václav
Myšáková Zuzana
Němeček Pavel 

divize Windows
Krištuf Jiří
Svícencová Kamila

Matrix Hotels, s.r.o.
Kőnigová Kamila
Holubová Vendula
Rohrová Hana 
Jedličková Romana
Kroupová Marie

Dřevocentrum CZ, a.s.
Žatko Robert

Farma Třebešov, s.r.o.
Marková Miloslava

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

MATRIX, a.s., Matrix Hotels, s.r.o., 
Dřevocentrum CZ, a.s.
Farma Třebešov s.r.o.

Zaměstnanecké Benefity

Den volna
navíc

Společnost MATRIX a.s. všem svým zaměstnancům nabízí možnost závodního stravování. Každý 
den je na výběr ze tří jídel - vybere si opravdu každý. Dodavatele obědů pečlivě vybíráme a dbá-
me na jeho kvalitní práci, čerstvé suroviny a flexibilní přístup. Pokud zapomenete vybrat oběd 
na týden dopředu, lze si ho objednat pouhý jeden den předem! Ceny držíme nízko a pro své 
zaměstnance je dotujeme. Plnohodnotný oběd tak může mít každý za 31 Kč!

Levnější
elektřina

Mobilní
tarify

Závodní
stravování

Sleva na zboží
MATRIX

Životní
pojištění

Penzijní
připojištění

Doporuč
kolegu

Doporuč
zákazníka




