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Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou až 25 %. Samozřejmostí je možnostpřezutí za 299 Kč nebo uskladnění 
pneumatik za 499 Kč. V rámci jarní servisní prohlídky zkontrolujeme funkčnost vaší klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme 
podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího. To vše za akční cenu 249 Kč. 

Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů vám jako bonus přibalíme koncentrát náplně do ostřikovačů. K sadě 4 kusů akčních 
hliníkových disků dostanete jako bonus bezpečnostní šrouby kol. Na akční sortiment příslušenství můžete využít až 15% zvýhodnění.

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Jarní servisní prohlídka za 249 Kč
     včetně kontroly klimatizace

TĚŠÍTE SE NA LÉTO?
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Téma čísla: 4Spolupráce MATRIX Trade  
s JAGUAR LAND ROVER v Nitře
„Na konci listopadu 2017 jsme obdrželi první oficiální objednáv-
ku z JAGUAR LAND ROVER (JLR), která byla v prosinci úspěšně 
vyřízena dodáním do školicího centra JLR. Tam se nyní zaškolují  
a naše produkty používají jednotliví pracovníci z výrobních linek. 
Naše několikaměsíční úsilí vynaložené na co nejlepší nabídky  
a služby včetně technického poradenství pro JLR jsme završili 
tento březen podepsáním dodavatelské smlouvy na produkty 3M  
a Dynabrade,“ popisuje cestu k úspěšnému kontraktu Zdeněk 
Kovárník.

17Přijďte si prohlédnout 
do Dřevocentra CZ naši
širokou nabídku palubek
Mezi nejoblíbenější dřevěné materiály patří bezesporu palubky. 
Hodí se jak do exteriérů, tak do interiérů, kde působí esteticky 
velmi dobře. Pomocí palubek získá váš domov přírodní atmosféru  
a bude krásně provoněn dřevem.

13

18Hotel Studánka na 27. ročníku 
Holiday World v Praze
Ve dnech 15. – 18. února 2018 jsme ve složení ředitel hotelu 
Petr Čermák a Luboš Kalous představili hotelové služby letovis-
ka Studánka přímo na stánku Destinační společnosti Orlické hory  
a Podorlicko (DSOHP), který byl součástí prezentace Královéhra-
deckého kraje. Součástí veletrhu v areálu holešovického Výstaviš-
tě v Praze byl i 12. ročník gastronomického veletrhu Top Gastro 
& Hotel.

Jedním z důležitých plánů divize MATRIX Windows pro letošní 
rok je aktivní podpora prodeje. Právě proto se opět po roce divi-
ze zúčastnila dvou regionálních stavebních výstav v Pardubicích  
a Hradci Králové. Na obě březnové výstavy pracovníci Windowsu 
přivezli unikátní velký HS portál.

Divize Windows se představila 
na stavebních výstavách

Vážení čtenáři,

firmě MATRIX TRADE, s.r.o., která je dceři-
nou společností divize MATRIX Automotive na 
Slovensku, se po více než ročním úsilí podařilo 
prosadit naše produkty do nově vybudované 
automobilky Jaguar Land Rover a stát se tak 
hrdým dodavatelem tohoto světoznámého 
výrobce automobilů.

Osobně jsem rád, že mohu být u takto vel-
kého a významného projektu a rád bych Vás  
o tomto skvělém úspěchu celého našeho týmu 
informoval na našich stránkách dubnového čís-
la MATRIX Info.

Hodně úspěchů i v jarních měsících přeje  
za MATRIX TRADE.

Zdeněk Kovárník
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Společnost 
MATRIX Trade 
uzavřela velký kontrakt
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Spolupráce MATRIX 
Trade s JAGUAR 
LAND ROVER v Nitře

Šediváčkův long

MATRIX INFO | téma čísla 

Automobilka JAGUAR LAND ROVER (JLR), 
kterou vlastní indická obchodní skupina 
Tata Motors, je největší britskou auto-
mobilkou. V roce 2017 prodala více než  
600 000 automobilů ve 136 zemích svě-
ta a její výrobní závody ve Velké Británii, 
Číně, Brazílii a Indii zaměstnávají více než 
40 000 lidí. Nově bude Jaguár působit také 
na Slovensku, přičemž do nového závodu  
v Nitře bude dodávat své produkty MAT-
RIX Automotive. Kontrakt se závodem, 
který zahájí plný provoz až na konci letoš-
ního roku, vyjednala dceřiná společnost 
MATRIX Trade Slovensko pod vedením 
Zdeňka Kovárníka.

„Nebylo vůbec snadné dostat se ke kon-
taktům na lidi, kteří budou jako první nabí-
ráni při přípravě nově budovaných provozů  
a výrobních linek na budoucí lisovně, svařovně  
a lakovně. Právě do těchto provozů jsme 
chtěli proniknout především. Od začátku 
bylo vše tajné a informací existovalo pomálu. 
Nicméně se nám úspěšně podařilo kontakty 
získat, a tak jsme mohli v srpnu 2017 absolvo-
vat první oficiální schůzku se zástupci výroby 
a nákupu JLR,“ říká ředitel MATRIX Trade Slo-
vensko Zdeněk Kovárník.

Během prvních schůzek se již připravovaly 
návrhy produktů, které budou zodpovědné 
osoby z různých provozů výroby potřebovat. 
Jednalo se především o produkty z jednot-
livých divizí společnosti 3M a průmyslové 
vzduchové nářadí Dynabrade. V budoucnu by 
MATRIX Trade rád nabídl ještě TOP produkty 
z lepicích systémů DOW a ACRALOCK.

„Na konci listopadu 2017 jsme obdrželi 
první oficiální objednávku z JLR, která byla 
v prosinci úspěšně vyřízena dodáním do 
školicího centra JLR. Tam se nyní zaškolují  
a naše produkty používají jednotliví pracov-
níci z výrobních linek. Naše několikaměsíční 
úsilí vynaložené na co nejlepší nabídky a služ-
by včetně technického poradenství pro JLR 
jsme završili tento březen podepsáním doda-
vatelské smlouvy na produkty 3M a Dynabra-
de,“ pokračuje v popisování cesty k úspěšné-
mu kontraktu Kovárník.

Podpisem smlouvy samozřejmě prá-
ce nekončí. Spíše naopak začíná. Jedná se  
o běh na dlouhou trať a MATRIX Trade udělá 
všechno pro to, aby v obrovské konkurenci 
dodavatelů a produktů různých značek uspěl 
a hlavně si dále budoval dobré jméno v seg-
mentu Automotive. 

Dokončený kontrakt je zářným příkladem 
toho, jak je důležité v konkurenčním prostře-
dí odvětví Automotive plánovat. První zmínky 
o čtvrtém závodě na výrobu automobilů na 
Slovensku totiž prosákly na veřejnost někdy 

Slovensko tvoří velký trh 
pro segment Automotive
Slovensko má v současné době největší počet vyrobených aut na 1000 obyvatel. Prů-
měr v Evropské unii je 41 automobilů a na Slovensku je to 190, přičemž celková roční 
výroba nových automobilů na Slovensku byla v loňském roce 1 025 000 vozů.  
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v polovině roku 2015 a začátkem roku následujícího byla 
podepsána smlouva o výstavbě v Nitře.

Jaguár ale nemusel stavět zrovna u našich východních 
sousedů. O výstavbu usilovaly ještě další země, například 
Česká republika, Polsko, Maďarsko nebo Turecko. Pozdě-
ji se výběr zúžil na Polsko a Slovensko. Slovensko uspělo 
i díky tomu, že je velmi dobře zavedeno na trhu výroby 
motorových vozidel. Má dobré jméno díky vysoké kvali-
tě produkce a kvalifikované pracovní síly, a to rozhodlo.  
K současným výrobcům automobilů, jako je německá auto-
mobilka Volkswagen, francouzský koncern PSA Peugeot 
Citroën a jihokorejská automobilka Kia Motors se tak na 
Slovensku přidal i JAGUAR LAND ROVER.

„Závod se bude rozkládat na celkové ploše 350 000 m2 
a po najetí plné výroby ve 2. fázi tu bude sjíždět z výrob-
ních linek až 300 000 automobilů za rok. Celková investice 
do stavby tohoto závodu včetně všech infrastruktur bude 
více než 1,4 mld Eur a poskytne možnost zaměstnání zhru-
ba 3 000 lidí přímo ve výrobním závodě a dalším několi-
ka tisícům u subdodavatelů. Lidé na dělnických pozicích 
by si měli měsíčně vydělat od 900 do 1800 Eur, přičemž 
průměrná mzda na Slovensku je nyní 950 Eur. Samozřejmě  
i JLR pociťuje nedostatek pracovních sil, který je ještě pod-
míněn otevřením obrovského logistického centra americ-

kého internetového prodejce Amazon v nedalekém regio-
nu,“ upřesňuje místní situaci ředitel Kovárník.

Jak to tak bývá, výstavba závodu se neobešla bez nena-
dálých problémů. Na podzim loňského roku objevili sta-
vební dělníci při výkopových pracích kostru člověka z doby 
bronzové. Naštěstí tento neobvyklý nález nebude mít vliv 
na včasnou realizaci všech plánovaných projektů při výstav-
bě závodu.

V první fázi, která začne na konci roku 2018, bude výro-
ba nastavena na 150 000 vozů ročně a v průběhu dalších 
let se dostane až na již zmiňovaných 300 000 aut. Prvním 
vyráběným typem automobilky JLR bude SUV Land Rover 
Discovery s hliníkovou karoserií.

Vše začalo 13. září 2016 poklepáním nejvyšších před-
stavitelů slovenské vlády a zástupců firmy JLR na základ-
ní kámen v průmyslovém parku v Nitře, kde byla zahájena 
stavba nového výrobního závodu JLR. A už v této době 
vlastně začala příprava MATRIX Trade na to, abychom byli 
úspěšní při implementaci našich TOP produktů do výrobní-
ho procesu v nově postaveném závodě.

„Touto cestou bych rád poděkoval všem spolupracovní-
kům ze společnosti MATRIX, kolegům a dalším lidem, kteří 
se na úspěšném podpisu kontraktu s JLR podíleli a podíle-
jí,“ dodal závěrem Zdeněk Kovárník.
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JEC – největší veletrh 
polymerních kompozitů v Evropě

vřela vlastní aplikační laboratoř, která výrazně podpořila 
technické prodeje. Díky tomu je tým Automotive scho-
pen velmi rychle vyhodnotit kvalitu navržených řešení.

„Umíme slepit téměř cokoliv včetně dodávky patřič-
ného vytlačovacího zařízení či mísicích trysek. Prostřed-
nictvím produktů značek Dow, 3M a Acralock pokrýváme 
celé portfolio v poptávce průmyslového trhu,“ dodává 
ředitel Švarc.

Za Automotive vyrazili do Paříže ředitel Jaroslav Švarc 
a vedoucí skupiny lepení Milan Holý. Na veletrhu strá-
vili dva intenzivní dny vyplněné schůzkami s dodavateli 
či odběrateli. Součástí schůzek bylo také aktivní řešení 
problémů spojených s praktickým využitím distribuova-
ných výrobků.

Specialista pro průmyslové lepení MATRIX Automo-
tive nemohl chybět na největším evropském setká-
ní odborníků z oblasti polymerních kompozitů – na 
veletrhu JEC 2018. Hostitelským městem byla Paříž.

„Problematikou lepených spojů se zabýváme od roku 
1997, kdy jsme se stali distributorem švýcarské firmy 
Gurit-Essex, kterou v roce 2000 koupil chemický kon-
cern Dow Chemical. Zprvu jsme se soustředili na dodáv-
ky polyuretanových lepidel pro lepení autoskel v servis-
ních sítích v České republice.

Po několika letech MATRIX Automotive servisoval i 
dodávky pro Škoda Auto, a to i konstrukční lepení struk-
turálními jednosložkovými epoxidovými lepidly, které 
vytvrzují v katoforéze,“ upřesňuje působnost divize její 
ředitel Jaroslav Švarc.

Dnes patří divize Automotive k největším hráčům na 
dodavatelském trhu brusných a lepicích technologií  
v Čechách a na Slovensku. V minulém roce navíc ote-

Intenzivní dva dny v Paříži
Divize Automotive se zúčastnila největšího 

evropského setkání odborníků na polymerní kompozity.

MATRIX INFO | automotive
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Až do roku 1898 sahá historie Dřevozávodu Pražan. Tehdy 
koupil František Pražan první pozemek, na kterém postavil 
pilu. Dlouhá historie společnosti se aktivně píše i dnes. Závod 
z Poličky prospívá a nedávno došlo ke změně v nejvyšších 
firemních patrech. V rodinné tradici bude pokračovat Ing. 
Jiří Pražan, který firmu převzal od otce Ing. Petra Pražana. 
Na obrázku oba přijímají gratulace za firmu MATRIX, a.s. od 
manželů Burianových.

Jiřina Šejnová pracuje pro společnost Matrix, a.s. bez jednoho 
roku dvacet let a 13. března tohoto roku oslavila kulaté jubi-
leum. Při této příležitosti ředitel divize WOOD Vlastimil Cha-
loupka předal paní Šejnové k narozeninám věcný dar. Slavnost-
ní události se zúčastnili také vedoucí hoblovaného a lepeného 
programu Ing. Luděk Matušinec (vlevo) a nákupčí kulatiny 
Martin Hájek (vpravo).

První ročník se vydařil na výbornou, tak proč neuspořádat 
další? Řekli si na Studánce a společně s firmou Sportvisio 
připravili 2. ročník Jarního půlmaratonu. Do poetického 
prostředí přírodního parku Včelný si můžete přijít zaběhat 
22. dubna. Připraveny budou závody na 21 km, 10,5 km  
a dětské závody. Samozřejmě nebude chybět občerstve-
ní, které bude mít v režii zkušený tým Letoviska Studánka. 
Partnerem akce je také Autocentrum MATRIX z Lipovky, 
které dodá celou řadu cen pro závodníky.

Nová generace 
rodu Pražanů

Divize Wood popřála 
dlouholeté pracovnici

Na Studánce 
se opět poběží 
Jarní půlmaraton

MATRIX INFO | aktuality

Generální ředitel společnosti MATRIX, a.s. Ing. Libor Burian, 
MBA se na pracovním jednání sešel s legendou českého plo-
chodrážního sportu, mnohonásobným vicemistrem světa  
a majitelem celé řady zlatých přileb panem Jiřím Štanclem.

Setkání s legendou 
plochodrážního sportu
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Generální ředitel MATRIX a.s. Ing. Libor Burian společně s 
místopředsedou představenstva Mountfield HK, a.s. Ing. Mar-
tinem Soukupem navštívili SKI Box Tepelného hospodářství 
Hradec Králové, kde byli přivítání ředitelem Ing. Jiřím Seidle-
rem a fandili Hradeckému Mountfieldu. Bohužel Hradec Krá-
lové prohrál v prvním semifinálovém duelu s Třincem 1 : 4.

Mysliveská společnost MATRIX uspořádala dne 30. 3. 2018 
v Doubravě u Solnice Stovkový vložený závod - Lovecký Parkur 
- 2 x 50 terčů.

Děkujeme panu Pavlu Zázvorkovi za tuto možnost.

Výsledky byly následující:
1. místo - Lipenský Petr - celkový nástřel 63
2. místo - Burian Libor - celkový nástřel 62
3. místo - Grund Pavel - celkový nástřel 60
4. místo - Vrba Milan - celkový nástřel 55
5. místo - Bulva Zbyněk - celkový nástřel 55
6. místo - Burian Josef - celkový nástřel 44
7. místo - Martinec Petr - celkový nástřel 35
8. místo - Vrána Jiří - celkový nástřel 32
9. místo - Vrána Jan - celkový nástřel 23

Neustálé sebevzdělávání je nezbytnou součástí každé 
profese. Nejinak je tomu ve vysoce konkurenčním pro-
středí výrobců oken. 

Divize MATRIX Windows proto pořádá produktová školení 
každoročně. Účastní se ho jak zaměstnanci divize, tak široká 
paleta partnerů.

Na dvoudenní školení, které bylo zaměřené na novinky roku 
2018, se do Lipovky sjeli zástupci jednotlivých dodavatelů 
– Gealan, Roto kování, Perito, Aluprof, Isotra a firma Sadil.

MATRIX fandí 
hradeckému hokeji

MS MATRIX uspořádala 
střelecké závody

Produktové školení 
na divizi Windows

MATRIX INFO | aktuality
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ŠKODA Citigo, Fabia a Rapid 
nyní se zvýhodněním!

Škoda Rapid
Spaceback 1.2 TSI / Ambition / manuál

Tachometr: 15 590 km
Motor: 1.2, benzin, 81kW
Do provozu: 10/2016

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, kola z lehkých 
slitin, metalický lak, přední mlhovky, 
tažné zařízení, ukazatel vnější teploty, 
vyhřívaná zrcátka, zadní stěrač s ostři-
kovačem

Vnitřní výbava
Dekor interiéru (dřevo, hliník atp.), 
dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
el. ovládání zrcátek, klimatizace mecha-
nická, loketní opěrka přední, malý 
kožený paket, Maxi Dot, multifunkční 
volant, nastavitelný volant

309 000 Kč
255 372 Kč bez DPH

Škoda Octavia
Sedan 1,2 TSI / Elegance / manuál

Tachometr: 19 270 km
Motor: 1,2, benzin, 81kW
Do provozu: 07/2016

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

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
el. ovládání zrcátek, handsfree, klimati-
zace automatická, loketní opěrky, malý 
kožený paket, Maxi Dot, multifunkční 
volant, nastavitelný volant, tempomat, 
vyhřívaná sedadla

399 000 Kč
329 752 Kč bez DPH

Aktuální nabídka ojetých vozů | Škoda Plus 

Výhody při hotovostní platbě:
 » Mobilita plus (prodloužená záruka 5let/100 000 km) 

ZDARMA
 » Bonus 15 000 Kč za výkup Vašeho ojetého vozidla

Výhody u spotřebitelského úvěru 
od Škoda Financial Services:

 » Mobilita plus (prodloužená záruka 5let/100 000 km)  
ZDARMA

 » Bonus 15 000 Kč za výkup Vašeho ojetého vozidla
 » Předplacený servis (5 let/60 000 km) ZDARMA nebo 

Škoda originální příslušenství v hodnotě 20 000 Kč

Výhody při hotovostní platbě:
 » Mobilita plus (prodloužená záruka 5let/100 000 km) 

ZDARMA
 » Bonus 25 000 Kč za výkup Vašeho ojetého vozidla

Výhody u spotřebitelského úvěru 
od Škoda Financial Services:

 » Mobilita plus (prodloužená záruka 5let/100 000 km) 
ZDARMA

 » Bonus 25 000 Kč za výkup Vašeho ojetého vozidla
 » Předplacený servis (5 let/100 000 km) ZDARMA nebo 

Škoda originální příslušenství v hodnotě 20 000 Kč

Aktuální nabídka ojetých vozů | Škoda Plus 
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Výhody při hotovostní platbě:
 » Mobilita plus (prodloužená záruka 5let/100 000 km) 

ZDARMA
 » Bonus 25 000 Kč za výkup Vašeho ojetého vozidla

Výhody u spotřebitelského úvěru 
od Škoda Financial Services:

 » Mobilita plus (prodloužená záruka 5let/100 000 km) 
ZDARMA

 » Bonus 25 000 Kč za výkup Vašeho ojetého vozidla
 » Předplacený servis (5 let/100 000 km) ZDARMA nebo 

Škoda originální příslušenství v hodnotě 20 000 KčŠK
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Pro více informací volejte 775 712 707, 775 713 327 nebo navštivte web autocentrum.matrix-as.czPro více informací volejte 775 712 707, 775 713 327 nebo navštivte web autocentrum.matrix-as.cz

Škoda Octavia RS
Combi 2,0 TDI / automat DSG

Tachometr: 29 607 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, 
natáčecí světlomety, ostřikovače svět-
lometů, 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

629 000 Kč
519 835 Kč bez DPH

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

Tachometr: 29 890 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, 
natáčecí světlomety, ostřikovače svět-
lometů, přední mlhovky, vyhřívaná 
zrcátka, xenonové světlomety

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, klimatizace auto-
matická, malý kožený paket, Maxi 
Dot, multifunkční volant, nastavitelný 
volant, navigační systém, tempomat, 
vyhřívaná sedadla

629 000 Kč
519 835 Kč bez DPH

Škoda Octavia TRUMF
za akční cenu 444 900 Kč

...od Autocentra MATRIX

Nová Škoda Octavia 
s motorem 1,4 TSI/110 kW 

pořídíte v Lipovce již za 444 900 Kč!

Jedinečná nabídka!
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Škoda Rapid 130 
Typ 742.13
Tento model Škody Rapid byl vyroben roku 1986. 

Podívejte se na další škodovku
ze sbírky v Autocentru Lipovka

MATRIX INFO | autocentrum

Pravidelní čtenáři MATRIX Info si již zvykli na seriál  
o automobilech značky Škoda patřících do sbírky gene-
rálního ředitele společnosti Ing. Libora Buriana. Dnes si 
přečtete o Škodě Rapid 130, Typ 742.13, který má svůj 
domov v Autocentru MATRIX v Lipovce, do sbírky byl 
zařazen před pěti lety.

Škoda Rapid byl sportovně laděný vůz, nástupce modelu 
známého pod názvem Garde. Stejně jako u předešlých zá-
stupců české značky byla výrobcem firma AZNP, pobočka 

v Kvasinách, ale montovali ho také v Bratislavských automo-
bilových závodech. Nutno dodat, že vozy ze slovenského 
závodu měly velmi nízkou kvalitu.

Automobil vycházel ze čtyřdveřového sedanu Škoda 
742, ale měl lépe formovaný aerodynamický tvar. Logic-
kou změnou byl také jediný pár dveří, snížená střecha  
a více skloněné čelní sklo. Rapid dostal také lepší úhlovou 
zadní nápravu.

Model na obrázku sjel z výrobní linky roku 1986 s pě-
tistupňovou převodovkou a poháněl ho motor o obsahu 
válců 1 289 cm3 o výkonu 43 kW. Řidič mohl jet maximální 
rychlostí 153 km/h.

Nástupce modelu 130 se staly auta s označením 135  
a 136 montovaná od roku 1987. Vozů Škoda Rapid 130 
bylo v letech 1984 až 1988 vyrobeno 10 285 kusů.
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Jedním z důležitých plánů divize MATRIX Windows pro 
letošní rok je aktivní podpora prodeje. Právě proto se 
po roce divize opět zúčastnila dvou regionálních sta-
vebních výstav v Pardubicích a Hradci Králové.

Nejprve vyrazili zástupci Windowsu do Pardubic, kde 
se konala 23. pardubická stavební výstava, a to od 1. do 3. 
března. Výstavní centrum Ideon ukázalo přehlídku mate- 
riálů, technologií a služeb spojených se stavebnictvím. Sou-

Divize Windows se představila 
na stavebních výstavách

částí výstavy bylo losování anketních lístků o celou řadu 
zajímavých cen, ale také zoo koutek pro malé návštěvníky.

Windows nechyběl ani ve druhém krajském městě. Na 
Hradecké stavební výstavě Stavba a zahrada 2018 se pre-
zentovaly společnosti pracující v široké oblasti stavebnictví. 
Společně se stánkem firmy z Lipovky byly v centru Aldis  
k vidění výrobci stavebních materiálů a výplní otvorů, doda-
vatelé stavebních hmot nebo výrobci ekologických prvků. 
Výstava se konala od 23. do 25. března.

Na obě březnové výstavy pracovníci Windowsu přivezli 
unikátní velký HS portál, který budil u návštěvníků velkou 
pozornost. V Lipovce ale umí vyrobit také širokou škálu 
oken a dveří ze dřeva i hliníku, které jsou šité na míru kaž-
dému zákazníkovi.

Windows v Pardubicích 
a Hradci Králové

Osobní kontakt na výstavách 
pomáhá zákazníkům při správném rozhodování.

MATRIX INFO | windows
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V tomto vydání MATRIX Info ukončíme seriál sledují-
cí práci divize Wood se dřevem. V minulých měsících 
jsme si představili komplexní přístup, který k jediné 
obnovitelné surovině České republiky v Třebešově 
zaujali. Dnes se podíváme na expedici řeziva prodej-
cům.

Za plného provozu zvládne nová třebešovská pilnice 
naplnit řezivem týdně pětadvacet kamionů. Dřevo se ale 
k expedici musí nejprve náležitě připravit.

„Po vysušení se dřevo tzv. sklapuje, což znamená, že se 
sundá z prokladů. Řezivo se expeduje bez nich, protože 
jsou zbytečně těžké a prodražovaly by dopravu. Pokud se 
pracuje s listnatým řezivem, musí se následně „rozsortí-
rovat“. Některé dřevo se totiž může při sušení zdeformo-
vat nebo prasknout, tím pádem se v něm udělá trhlina. 
Takto poškozené dřevo se krátí,“ popisuje vedoucí ob-
chodu divize Wood Richard Ferkl.

Řezivo se následně balí podle rozměrů do typizova-
ných paketů. Aby celý paket držel pohromadě, musí se 
ručně spáskovat. Pakety jsou uskladněny v halách na 
středisku Třebešov, kde čekají na samotnou expedici. 

Na přistavené kamiony je řezivo nakládáno pomocí dvou 
vysokozdvižných vozíků.

Dopravu si MATRIX Wood zajišťuje přes webovou 
stránku Raal Trans, na které jsou zaregistrovány všechny 
spediční společnosti v České republice. Do formuláře na 
internetu se zadá místo, odkud a kam je potřeba náklad 
převézt, a cena. Na tuto nabídku se následně ozývají jed-
notlivé firmy. Každá zakázka se v podstatě vysoutěží.

Své produkty Wood posílá do sítě sesterské firmy 
Dřevocentrum CZ, ale také k dalším zájemcům v České 
republice. Pokud jde o zahraniční zakázky, třebešovské 
dřevo se expeduje především do Rakouska, Německa, Ni-
zozemí nebo Belgie.

Seriál o zpracování dřeva:
Expedice řeziva prodejcům

MATRIX Wood
zajišťuje dodávky řeziva

do západní Evropy

MATRIX INFO | wood
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MATRIX INFO | autocentrum MATRIX INFO | dřevocentrum

Představujeme vám prodejní 
střediska Dřevocentrum CZ, a.s.

Pobočka v Hradci Králové je třetí nejvýznamnější po-
bočkou Dřevocentrum CZ. Na tři otázky jsme se ze-
ptali vedoucího Jana Novotného.

Jaké produkty patří k nejprodávanějším ve vaší na-
bídce?

„Naše pobočka je zaměřená na prodej stavebního ře-
ziva pro tesaře a dodavatele střech. Specializujeme se na 
dodávky střešních vazeb nadstandardních rozměrů, které 
můžeme pro zákazníky na pobočce impregnovat až do 
délky 8 metrů. Nabízíme nejširší nabídku profilů a délek 
tříděných prken a střešních latí a také deskových kon-
strukčních materiálů včetně Durélis pro podlahy.“

Jaký doplňkový sortiment máte pro zákazníky připra-
vený?

„Kromě spojovacích materiálů a standardního doplň-
kového sortimentu nabízíme kvalitní nátěrové hmoty od 
značek OSMO a REMMERS. Nově jsme také zařadili na-
bídku palubkových dveří, které si mohou zákazníci vybrat  
v naší vzorkové prodejně.“

Jaké investice budou v Hradci Králové v letošním roce 
provedeny?

„Z kraje roku k nám byl dodán nový boční vysokozdviž-
ný vozík. V následujících měsících by mělo dojít ke zpev-
nění části skladové plochy a postavení 30 m dlouhé haly, 
kde bude naskladněn další materiál, především z nabídky 
hoblovaných materiálů, jako jsou palubky, KVH hranoly  
a prkna. Tím rozšíříme nabídku pro naše zákazníky o další 
rozměry a zvýšíme skladové zásoby.“

Na informace o největší moravské pobočce Dřevocen-
tra ve Velké Bystřici u Olomouce jsme se dotázali ve-
doucího Petra Cvrčka.

Na vaší pobočce nabízíte široký sortiment stavebního 
řeziva. Jakými dalšími produkty dokážete zákazníky 
zaujmout?

„Kromě standardního sortimentu stavebního řeziva, 
OSB desek a palubek se soustředíme na nabídku modří-
nových teras. Skladem držíme velkou zásobu terasových 
profilů z evropského i sibiřského modřínu v délkách 3, 4 
a 5 m. Dále příslušenství pro terasy jako modřínové pod-
kladové profily, vymezovací lišty mezi terasu a podkladní 
hranoly a kotvicí materiál včetně nerezových vrutů. Pro 

Pobočky 
v Hradci Králové 
a Velké Bystřici

povrchovou úpravu nabízíme kvalitní oleje a lazury od 
značky REMMERS. Dále nabízíme modřínová hoblovaná 
prkna a modřínové profily na fasádu.“

Vzorková prodejna ve Velké Bystřici patří k největším 
ve firmě. Jaké výrobky si zákazník může prohlédnout?

„Na naší vzorkové prodejně nabízíme kompletní sorti-
ment spojovacích materiálů, zemních vrutů a stavebního 
kování. Z dřevěných materiálů jsou vystaveny vzorky te-
rasových a fasádních profilů, palubek, dále pak základní 
sortiment hoblovaného programu a KVH hranolů až po 
bohatou nabídku krycích a ukončovacích dřevěných lišt. 
Pro lepší výběr jsou vystaveny také vzorky palubkových 
dveří.“

V jakých materiálech spatřujete do budoucna největ-
ší nárůsty a v čem byste chtěli rozšířit nabídku?

„Plánujeme rozšíření skladových prostor pro hoblo-
vané materiály, především pak pro hoblované KVH hra-
noly, palubky, hoblovaná prkna a hoblované hranoly  
a hranolky.“
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Přijďte si 
prohlédnout do Dřevocentra CZ
naši širokou nabídku palubek

FasádyPalubky obkladové Palubky podlahové Příslušenství 

Opravujete dětský pokoj, stavíte chalupu nebo se 
chystáte zútulnit půdní prostory… Palubky budou 
skvělou volbou. Dřevo je teplé, zdravotně nezávad-
né, voňavé a esteticky velmi příjemné. Vaše stavby  
i místnosti získají přirozený vzhled, který se neokou-
ká. Vyberte si dřevěné palubky na obklady, podlahy 
nebo fasády. Váš domov získá originální, přírodní at-
mosféru.

Dřevěné palubky jsou vyráběny tak, aby obstály jak  
v náročných venkovních podmínkách, tak v domácím pro-
středí. Budou se vám hodit k obložení stěn i stropů. Mi-
mořádně snadno s nimi položíte novou podlahu. A uplat-
ní se také na vnější obklady fasády. Líbí se vám letokruhy 

a barvy smrkového, modřínového nebo snad tropického 
dřeva? Můžete se z nich radovat každý den.

V Dřevocentrum CZ najdete široký výběr palubek pro 
venkovní i vnitřní použití. Můžete se spolehnout, že bu-
dete spokojeni také s jejich kvalitou. Palubky, které zá-
kazníkům dodáváme, mají dlouhou životnost, krásný při-
rozený vzhled a široké možnosti povrchových úprav.

Profesionální poradenství, prodej příslušenství pro 
montáž a rychlé dodací termíny větších zakázek je sa-
mozřejmostí. Obrátit se na nás můžete také v případech 
požadavku na výrobu atypických rozměrů různých pro-
duktů.
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MATRIX INFO | studánka

Hotel STUDÁNKA na 27. ročníku 
Holiday World v Praze

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Holiday World je 
nejvýznamnější akcí svého druhu nejen v České repub-
lice, ale i ve střední Evropě.

Ve dnech 15. – 18. února 2018 jsme ve složení ředitel 
hotelu Petr Čermák a Luboš Kalous představili hotelo-
vé služby letoviska Studánka přímo na stánku Destinační 
společnosti Orlické hory a Podorlicko (DSOHP), který byl 
součástí prezentace Královéhradeckého kraje. Součás-
tí veletrhu v areálu holešovického Výstaviště v Praze byl  
i 12. ročník gastronomického veletrhu Top Gastro  
& Hotel. Cílem spojení obou veletrhů bylo poukázat na vzá-
jemné souvislosti mezi světy cestování a stravování a před-
stavit je v co nejširší paletě odborníkům a laikům. 

Veletrh Holiday World byl první dva dny určen od-
borné veřejnosti a další dva dny byly zaměřeny na laic-
kou veřejnost. Byla to přehlídka s inspirací pro zahraniční 
cesty do zemí blízkých, ale i velmi vzdálených. Kromě in-

Nové motto hotelu 
Studánka zní 
„… víc než hotel“ 

formací o našich sousedech a dalších evropských zemích 
včetně Středomoří mohli návštěvníci načerpat informace  
i o exotických krajinách, jako jsou Thajsko, Čína, In-
donésie, Dominikánská republika, Kuba, Mexiko, Srí Lanka  
a třeba Palestina i další.

Návštěvníci veletrhu tak mohli prostřednictvím expozic 
téměř všech krajů České republiky procestovat celou naši 
zemi a získat zajímavé tipy na svoji příští dovolenou nebo 
výlety a poznat možnosti trávení volného času. Hotel Stu-
dánka se prezentoval hned na několika místech vele-
trhu, v CK ATIS, u expozice DSOHP a stánku Východní 
Čechy.

Partnerská země Holiday World 2018 – Slovensko 

Slavnostní zahájení bylo za účasti ministryně Kláry Do-
stálové (na obrázku), kde při osobním setkání ředitel leto-
viska Studánka předal pozvání k návštěvě hotelového re-
sortu Studánka. Českou republiku a Slovensko čeká v roce 
2018 důležité výročí. 28. října uplyne přes-
ně sto let od vzniku Československa. 
Tento významný milník naší společné 
historie byl připomenut i tím, že se 
partnerskou zemí pro rok 2018 
stalo Slovensko. Hotel Studán-
ka se již několik let prezentuje 
na slovenských portálech se 
zaměřením na cestovní ruch. 



MATRIX INFO | 19

Rozsáhlá expozice umístěná v pravém křídle Průmyslové-
ho paláce osobitým způsobem lákala návštěvníky na výlety 
a dovolenou na Slovensku. Tradičně zde bylo mnoho spolu-
vystavovatelů, kteří návštěvníkům představovali neobvyk-
lá místa, možnosti a tipy. Češi považují Slováky za nejbližší 
národ, stejně jako Slováci Čechy a tyto dlouholeté nadstan-
dardní vztahy budeme utužovat a upevňovat i do budouc-
na, což jednotliví aktéři potvrzovali při setkáních na veletr-
hu Holiday World 2018 se skleničkou vína, dobrým jídlem  
a tradiční slovenskou hudbou.

Anketa o ceny Kraj mého srdce

Redakce KAM po Česku a Incheba Expo Praha připravi-
ly pod záštitou Asociace krajů ČR a Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR v pořadí již 6. ročník ankety Kraj mého srdce. Ví-
tězové byli slavnostně vyhlášeni v doprovodném programu 
zahajovacího dne veletrhu Holiday World.

Smyslem ankety je podpořit domácí cestovní ruch  
a zjistit aktuální oblibu jednotlivých částí republiky u široké 
veřejnosti. Dlouhodobým cílem ankety je posilovat vědo-
mou vazbu hlasujících ke konkrétnímu kraji a zdůraznit dů-
vody atraktivnosti oblastí. Hlasování proběhlo jak na serve-
ru www.kampocesku.cz, tak na stránkách krajských úřadů, 
destinačních společností, regionálních agentur nebo turis-
tických informačních center do konce ledna 2018.

Společná prezentace pro členy ACK a AČCKA

Cestovní kanceláře se již tradičně na veletrhu prezentu-
jí svými samostatnými expozicemi s nabídkou zajímavých 
veletržních slev. Menší cestovní kanceláře sdružené v ně-
které z obou asociací využijí možností sdružených expo-
zic v samostatných sektorech. Hotel Studánka využil této 
příležitosti a upevnil stávající spolupráci s největšími hráči  
na poli cestovního ruchu v ČR.

Bohatý doprovodný program zaměřený nejenom na od-
borníky, ale i na rodiny s dětmi

Odbornou veřejnost zaujala konference 360 Travel 
Trends zaměřená na aktuální témata z oblasti cestovního 
ruchu. Hlavní téma Světové trendy se zaměřuje na Travel 
StartUpy (inovace) a Influencers (sociální media/online 
marketing) a další aktuální náměty domácí scény. Za Stu-
dánku jsme si potvrdili námi zvolený směr jako správný 
a nastavené trendy udržíme i při startu do nadcházející 
sezony 2018.

Kromě zajímavého odborného programu byl na víkend 
připraven atraktivní program pro širokou veřejnost. Nedě-
le byla zaměřená na rodiny s dětmi, pro které se nabíze-
la spousta zábavy, zajímavé tvořivé a vzdělávací akce, ale 
také zvýhodněné rodinné vstupné.

Zájezdy za milion – soutěž pro návštěvníky veletrhu

Ke každému návštěvníkovi veletrhu organizátoři opět na-
bídli ve spolupráci se zúčastněnými cestovními kancelářemi 
soutěž Zájezdy za milion. Novinkou je, že každý den měli 
všichni přítomní příležitost na veletrhu získat hodnotný zá-
jezd a samozřejmě i slevové kupony pro příští turistickou 
sezonu. 

Na veletrhu Holiday World 2018 si výherní kupón od-
neslo přes 100 návštěvníků, kteří se prostřednictvím svých 
mobilních telefonů přihlásili do soutěže. Hotel Studán-
ka na veletrhu rozdal přes 500 ks barevných letáků  
a nespočet vizitek s přímým kontaktem do naší hotelo-
vé recepce. Podle pořadatelů se veletrhu celkem zúčastni-
lo více než patnáct tisíc návštěvníků.

Luboš Kalous

MATRIX INFO | studánka



MATRIX INFO | 20

Rychnov nad Kněžnou

Tel.: +420 494 389 200, E-mail: recepce@hotelstudanka.cz, www.hotelstudanka.cz

sobota 12. května 2018

RK Crazy - DDM Rychnov nad Kněžnou
„Louka plná motýlů a včel“

Probouzení motýlů v zahrádce

Vstupné dobrovolné

An�teátr Letoviska Studánka od 14:00 h.

Spolupořadatel akce: DDM - Déčko Rychnov nad Kněžnou

„Přijďte si užít zábavné odpoledne s celou rodinou.”

Malování, soutěže, zpívání, hry ...”

VIII. ročník

Taneční odpoledne v letovisku Studánka
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Myslivecká společnost MATRIX 
pořádala výroční schůzi

MATRIX INFO | správa

Slavnostním přípitkem „České myslivosti zdar!“ za-
čala Výroční členská schůze Myslivecké společnosti 
MATRIX, a.s. Třebešov, která se tradičně koná kolem 
svátku svatého Josefa. Letos setkání ve společenském 
domě Třebešov, které provázelo hraní loveckých sig-
nálů Libora Buriana ml., vyšlo na sobotu 17. března.  
V tento den pořádaly podobné schůze také myslivec-
ké spolky z okolních honiteb, jak neopomněl zdůraznit  
v úvodním slově generální ředitel společnosti MATRIX, 
a.s. Ing. Libor Burian.

„
Honitba Třebešov-Libel, na které hospodaří Myslivecká 

společnost MATRIX, zabírá 634 ha, o které se stará 15 členů. 
Loňskou loveckou sezonu jsme jako již tradičně zahájili 16. 
května lovem na srnce. Na začátku července jsme vysadili 2 
000 sedmitýdenních bažantích kuřat. Koncem října se pak 
konal první lov na tuto pernatou zvěř,“ řekl na setkání mysli-
vecký hospodář honitby Třebešov-Libel Pavel Grund.

Myslivecká společnost MATRIX uspořádala celkem šest 
podobných akcí, přičemž bylo vypuštěno asi 3 000 kusů ba-
žantí zvěře. S organizací honů velmi pomohli studenti České 
lesnické akademie Trutnov, se kterou MATRIX spolupracuje 
již osmým rokem.

„Ulovili jsme celkem 13 kusů srnčí zvěře, z toho devět 
srnců, dvě srny a dvě srnčata. Dále tři kusy černé zvěře, dva 
zajíce a ze škodné dvě lišky a dvě kuny. Naše myslivecká 
společnost uspořádala na rybníku v Třebešově také dvoje 
rybářské závody,“ upřesnil Pavel Grund, který dodal, že byl 
v únoru také uspořádán tradiční myslivecký bál.

Pro rok 2018 je v plánu do honitby vypustit 3 až 4 000 
bažantů a honitbu dále zvelebovat. Musí se znovu obdělat 
myslivecká políčka pro zvěř a zrealizovat nová. V plánu je 
oprava a výstavba nových krmných zařízení a rekonstrukce 

odchovávacích a vypouštěcích zařízení v bažantnici. Nesmí 
se zapomenout na dostatečné množství krmení a výchovu 
loveckých psů. Musí se samozřejmě také rozvíjet vztahy  
s dalšími spolky.

„Orlická honitba Malá Strana o výměře 834 ha patří Mys-
livecké společnosti MATRIX již šest let. Je zde především 
jelení a mufloní zvěř, ale také zvěř černá a srnčí,“ popsal 
další honitbu Myslivecké společnosti Aleš Izák, hospodář  
z Malé Strany - Neratova.

Celé setkání doprovázel kulturní program. Byla recitová-
na báseň Jaroslava Seiferta Kamení města šlapu rád a dva 
kusy zahrál na tahací harmoniku Tomáš Burian. Přítomní 
si pochutnali na daňčí svíčkové, dozvěděli se zajímavosti  
z kroniky a závěrem zhlédli videa s mysliveckou tematikou.
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Recepty od Farmy Třebešov

Pečený bažant se slaninou 
na červeném víně a divokém koření
Ačkoli lov bažantů skončil v lednu, víme, že je možné využít zásoby kvalitně zmražené zvěřiny celoročně a připravit si skvělé jídlo 

právě teď, kdy se jaro pomaličku, ale jistě hlásí k životu. Bažantí maso patří k těm nejzdravějším díky obsahu přírodních antioxi-

dantů.

Na 4 porce potřebujeme:

2 bažanty | 200 g slaniny | 2 mrkve | 2 petržele | ¼ celeru | 1 velká cibule | divoké koření (celý pepř, nové koření, bobkový list) | vývar 

z bažanta | červené víno | mletý pepř | sůl

Příprava:

Staženého a očištěného bažanta rozčtvrtíme, prošpikujeme částí slaniny, páteř oddělíme. Zeleninu nakrájíme na větší kostky, vloží-

me ji na dno pekáče, pokryjeme na kostičky nakrájenou slaninou a odseknutými kostmi, v sítku nebo gáze přidáme divoké koření. 

Navrch položíme čtvrtky bažanta, podlijeme vývarem a červeným vínem. V rozehřáté troubě necháme bažanta při 200 °C na 15 až 20 

minut „zatáhnout“ bez pokličky, poté přiklopíme a při 180 °C pečeme asi 45 minut.

Podáváme se šťouchaným bramborem a kysaným zelím. Zdroj: Česká televize
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Naši oslavenci
v dubnu 2018

MATRIX INFO | oslavenci

divize Automotive
Štajnerová Kamila
Myška Dušan

divize Autocentrum
Bořek Vladimír
Hanus Tomáš
Jedlička Ladislav
Povalačová Olga
Lux Radek
Kejval Miroslav

divize Wood
Kubový Zbyněk
Cerman Leoš
Brandejsová Jaroslava

divize Správa
Špatenková Radomíra

divize Windows
Karásek Petr
Žampach Aleš
Drbolová Jana

Matrix Hotels, s.r.o.
Ptáčková Eva
Pomikálek Martin
Hornofová Lucie
Duna Zdeněk
Wolná Miriam
Bubnová Žaneta
Kohoutek Miroslav
Široká Petra
Havlíček Jan

Dřevocentrum CZ, a.s.
Baroňová Monika
Tarant Jiří
Salavcová Hana

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

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

Zaměstnanecké Benefity

Den volna
navíc

Vážíme si loajálních zaměstnanců a také víme, že v životě každého z nás nastanou situace, kdy 
je třeba být dobře zajištěn. Životní pojištění a Penzijní připojištění chrání Vás a Vaše rodiny před 
finančními důsledky nejrůznějších životních situací. Zároveň slouží jako produkt dlouhodobého 
a bezpečného ukládání a zhodnocování Vašich peněz. Jakmile získáte nárok na příspěvek od za-
městnavatele, obraťte se na mzdovou účetní.

Levnější
elektřina

Mobilní
tarify

Sleva na zboží
MATRIX

Životní
pojištění

Penzijní
připojištění

Doporuč
kolegu

Doporuč
zákazníka

Závodní
stravování
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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


