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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

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

Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu

Připravili jsme pro vás důkladnou zimní servisní prohlídku vašeho vozu. Provedeme test autobaterie, 
diagnostiku, zkontrolujeme podvozek a mnoho dalšího. Do konce listopadu můžete navíc využít až 20% 
zvýhodnění na vybraný sortiment ŠKODA Originálního příslušenství zahrnující například gumové koberce
či vany do zavazadlového prostoru. ŠKODA Originální autobaterie pořídíte do konce prosince se slevou
až 10 %. Samozřejmostí je výhodná nabídka zimních kompletních kol nebo samostatných zimních
pneumatik a možnost přezutí a uskladnění kol za skvělé ceny.

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

    TAKÉ UŽ SLYŠÍTE
PŘICHÁZET ZIMU?

    Zimní servisní prohlídka 
za 249 Kč včetně zátěžového 
             testu autobaterie
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Slovo ředitele
MATRIX Trade
Zdeněk Kovárník

Téma čísla: 4Mějte prostředí 
kolem sebe pod kontrolou
Existují různé ochranné pracovní pomůcky určené k ochraně jed-
notlivých smyslů člověka jako je sluch, zrak, dýchací cesty nebo celá 
hlava. Z pomůcek, které MATRIX Automotive nabízí jsou to přede-
vším ochranné brýle, komplexní ochrana sluchu v podobě sluchátek 
nebo zátkových chráničů sluchu, modulární ochrana hlavy a aktivní 
a pasivní ochrana dýchacích cest.
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Znalce rakouského prostředí 
přivedl k práci se dřevem otec
Otec čtyř dětí Jiří Pastyřík se dostal k práci se dřevem už v mládí, kdy 
pomáhal svému otci, který se živil jako tesař. Do nově otevřené zno-
jemské pobočky zamířil po devítiletém působení v Rakousku, kde pra-
coval na jedné z největších pil v Dolním Rakousku. Také proto je Jiří 
Pastyřík ideální osobností pro středisko sídlící nedaleko rakouských 
hranic.

Společnost MATRIX dlouhodobě podporuje společensko-kulturní ži-
vot v podhůří Orlických hor. Posledním příspěvkem byla dodávka lu-
xusních vchodových dveří od divize Windows, které zdobí vstup do 
pekárny Na Plechu, kde pracují lidé s postižením.

Vchod do pekárny Na Plechu 
zdobí nové dveře 
od divize Windows

Vážení čtenáři,

v novém listopadovém čísle firemního mě-
síčníku MATRIX Info, bych Vás rád informoval 
o novinkách v naší dceřiné společnosti  
MATRIX Trade s.r.o.  Slovakia, tak i o mém do-
savadním působení v MATRIXU, jelikož v říjnu 
tohoto roku uplynulo již 5 let od mého nástu-
pu do firmy, Dále Vás seznámím s našimi ob-
chodními úspěchy v automobilovém průmyslu 
a zároveň Vám také představím dvě nové tváře 
v naší firmě, na pozicích zákaznického servisu 
a účetnictví, které k nám v nedávné době na-
stoupily do zaměstnaneckého poměru.

Příjemné podzimní dny

přeje

Zdeněk Kovárník,
ředitel MATRIX Trade s.r.o.

Zvěřina z Farmy Třebešov 
se dostane 
i na Pražský hrad
Obchodní zástupkyně Irena Tomasová není ve Farmě Třebešov novou 
tváří. To nejlepší z Orlických hor prodává už dva roky. Od září tohoto 
roku se navíc stala zaměstnancem na plný úvazek. Matka tří dětí žije 
přímo v Třebešově a v obchodě není žádným nováčkem.
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Chraňte své smysly, 
máte jenom jedny
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Už více než čtvrtstoletí působí společnost 
MATRIX Automotive na poli automobilové-
ho průmyslu. Jedním z odvětví, kterým se 
v Třebešově věnují je i ochrana zdraví při 
práci. 

Co je třeba chránit? Existují různé ochranné 
pracovní pomůcky určené k ochraně jednotli-
vých smyslů člověka jako je sluch, zrak, dýchací 
cesty nebo celá hlava. Z pomůcek, které MA-
TRIX nabízí jsou to především ochranné brýle, 
komplexní ochrana sluchu v podobě sluchátek 
nebo zátkových chráničů sluchu, modulární 
ochrana hlavy a aktivní a pasivní ochrana dý-
chacích cest, o které bude tento článek.

Co je tedy pasivní a aktivní ochranou dý-
chacích cest?

Pasivní ochranou dýchacích cest se rozumí 
snaha o snížení koncentrace škodlivých látek  
a částic v ovzduší na pracovišti.

Aktivní ochranou je naopak přímá blokace 
působení těchto škodlivých látek a částic na 
dýchací cesty člověka

Pasivní ochrana

Je myšlen jakýkoliv druh odsávání částic, škod-
livin a výparů vznikajících při práci broušením, 
leštěním, řezáním, vrtáním, svařováním nebo 
třeba pilováním.

Dnes existuje nepřeberné množství druhů 
odsávacích systému v podobě různých boxů, 
stěn, roštů, stolů a nářadí, zaměříme se ale 
na produkty společnosti Dynabrade v podobě 
modulárních brusek, odsávacích stolů a prů-
myslových vysavačů.

Správný výběr technologie odsávání záleží 
na očekáváné míře kontaminace prostředí, 
opracovávaném materiálu a použitém ná-
řadí. V případě použití nářadí bez možnosti 
připojení odsávání je nutné použít aktivní od-
sávací stůl, disponuje-li nářadí a pracoviště 
možností přímého připojení odsávání, může-
me použít průmyslový vysavač nebo nářadí  
s vlastním sběrným filtrem. Značka Dynabrade 
nabízí možnost zvolit přímé odsávání pro té-
měř všechny druhy nářadí, jako jsou orbitální 

Co všechno si musíme chránit
MATRIX Automotive nabízí ochranné pomůcky v podobě ochranných brýlí, komplexní ochrany 
sluchu jako jsou sluchátka nebo zátkové chrániče sluchu vč. modulárních systémů ochrany 
hlavy a v podobě aktivní a pasivní ochrany dýchacích cest.

Mějte prostředí 
kolem sebe 
pod kontrolou

Odsávací stůl Dynabrade
typ 64202, 64203, 64204

 » Vlastní pohon
 » Duální filtrace
 » Snadná údržba
 » Pro všechny druhy nářadí
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brusky, přímé brusky, úhlové brusky, vrtačky, pásové brus-
ky, aj.

Při výběru odsávací technologie je také nutné myslet na 
to, z jakého materiálu vznikají škodlivé částice, které se 
uvolňují do pracovního prostředí. Rozlišujeme tak pro-
středí výbušné a nevýbušné, materiály metalické a neme-
talické, případně nutnost odvodu elektrického náboje  
z nářadí a od pracovníka.

MATRIX je dodavatelem technologie od základní katego-
rie „M-Class“ přes kategorii ATEX 3 zóna 22 až po kategorii 
ATEX 2 zóna 1 & 21.

Aktivní ochrana

Aktivní ochrana je forma filtrace vdechovaného vzduchu 
za pomocí souboru pomůcek, které lze přímo „obléct“ 
na hlavu, respektive tělo chráněné osoby. Renomovanou 
značkou v tomto oboru je firma 3M, jejímž autorizovaným 
distributorem je právě MATRIX Automotive.

Volba prostředků na ochranu dýchacích cest probíhá ve 
třech základních krocích

 » Identifikace rizik - prach, kovový dým, plyn, výpary, atd.

 » Vyhodnocení rizik - úroveň nebezpečí v rámci bezp. no-
rem, vyhodnocení míry kontaminace prostředí (velikost  
a koncentrace částic) v rámci hyg. norem, společně s doda-
tečnou ochranou zraku a sluchu, případně hlavy

 » Volba správné ochrany - jednorázové 
filtrační polomasky (respirátory), obličejo-
vé masky (polomasky s filtrem), obličejové 
masky s integrovanou ochranou zraku (ce-

loobličejové) a jednotky s pohonem (s přívo-
dem) vzduchu

Základním způsobem, jak chránit dýchací cesty 
jsou respirátory 3M, dnes nabízené pro svoje širo-

ké využití při mnoha činnostech, kde je vyžadována 
nižší nebo střední míra ochrany. Existují ovšem i re-

spirátory, které svojí účinností dosahují i úrovně pře-
tlakových systémů přívodu vzduchu.

Průmyslový vysavač Dynabrade 
typ 61409

Plechová elektricky vodivá nádoba z nere-
zové oceli; kapacita 78 litrů

 » Až pro dvoje nářadí
 » Automatické zapínání s nářadím
 » HEPA filtr s 99.95% účinností
 » Automatické čištění filtru
 » Dvě 6m konduktivní hadice
 » „Y“ adaptér
 » Dva sběrné pytle
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Pokročilejší ochranou dýchacích cest jsou polomasky  
a celoobličejové masky kombinované s ochranou dalších 
smyslů značky 3M. Základním typem této masky je polo-
maska bez výměnného filtru, při skončení životnosti inte-
grovaného filtru masku nelze dále používat. Oblíbeným 
typem masek je polomaska nebo celoobličejová maska  
s velkou variabilitou výměnných filtrů. Maska umožňuje 
používání filtrů pro filtraci pevných částic, aerosolů, výpa-
rů (organických a anorganických látek, kyselin a čpavků)  
a jejich kombinace. Upevnění filtrů zajišťuje patentovaný 
bajonetový systém 3M.

Velmi sofistikovanou ochranou dýchacích cest jsou systé-
my 3M s pohonem (přívodem) vzduchu. Tyto systémy jsou 
provedeny jako modulární koncepce, v níž lze kombinovat 
a přizpůsobit různé díly dle potřeby konkrétních pracovních 
podmínek. Systém tedy umožňuje volbu vhodné jednotky 
do pracovního prostředí, kde se sváří, lakuje, brousí, řeže, 
atd. Při zachování náhlavních dílů je možné volit systém 
podle zdroje čistého vzduchu. Prvním typem jsou nezávis-
lé jednotky, které lze celkové oblékat a umožňují tak volný 
pohyb pracovníka. Druhým typem jsou jednotky s připoji-

telným zdrojem vzduchu na centrální rozvod. Jsou vhodné 
do provozů, kde není vyžadován volný pohyb pracovníka.

* Pouze pro použití s celoobličejovými maskami
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Jedinečné vlastnosti 
 »  volnější dýchání
 »  vyšší komfort
 »  jasný výhled
 »  nový ventilek
 »  stabilní gumičky

Třetí generace respirátoru Aura přináší četná vylepšení 
a spojuje působivou novou technologii s ergonimic-
kým designem. Nový CoolFlow ventilek se snadně-
ji otevírá, takže lépe odvádí teplo z respirátoru  
a umožňuje tak mnohem pohodlnější používání. 
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Ředitel MATRIX Trade 
je součástí holdingu již pět let

Už pět let se v divizi MATRIX Automotive pohybuje sou-
časný ředitel dceřiné firmy MATRIX Trade Trnava Zdeněk 
Kovárník. 

MATRIX Trade kráčí ve šlépějích úspěchu divize Automo-
tive. Jak je obtížné obstát v náročném prostředí oblasti 
automotive?

„Je to velice obtížné. Segment Automotive, ať už v Čechách 
nebo na Slovensku, klade velké nároky na všechny dodavatel-
ské firmy a tak není jednoduché v tomto prostředí obstát. Je 
tady samozřejmě obrovský tlak ze strany výrobců, jednak na 
cenu a kvalitu dodávaných produktů, ale také na co nejkratší 
dodací lhůty a neustálou profesionální technickou podporu  
a v neposlední řadě na kvalitu dodávaných služeb, to znamená 
na certifikaci firmy v rámci ISO. I to nás zavazuje k tomu, aby-
chom se neustále rozvíjeli a zdokonalovali ve všech směrech, 
ať už jsou to technická školení u dodavatelů námi prodávaných 
produktů, veletrhy, pravidelné certifikace firmy v oblasti kvali-
ty a životního prostředí na ISO 9001 a 14001 a také technická 
školení pro naše zákazníky.“

Pracujete na Slovensku, které má největší podíl vyrobe-
ných automobilů na obyvatele. Co považujete za pět let  
v Matrix Trade za svůj největší úspěch?

„Tady bych vás rád poopravil. Ve firmě MATRIX Trade jsem 
čtyři roky a před tím jsem rok působil v divizi Automotive na 
pozici obchodně-technického zástupce. Když jsem přišel na 
Slovensko, mým hlavním cílem bylo zajistit stabilní a prosperu-
jící firmu a vytvořit důstojné firemní zázemí jak pro zaměstnan-
ce, tak pro naše obchodní partnery a v neposlední řadě samo-
zřejmě zlepšit hospodářský výsledek firmy. Jsem rád, že mohu 
hodnotit uplynulé čtyři roky z hlediska hospodářských výsled-
ků firmy MATRIX Trade na Slovensku jako úspěšné. Za ty čty-
ři roky se nám podařilo společnými silami zdvojnásobit obrat  
a našimi největšími zákazníky jsou automobilky KIA, Volkswa-
gen a Jaguar Land Rover a také jejich subdodavatelské firmy 

jako Mobis, Inteva, Matador, Tower, Benteler, RF, Webasto  
a další. Právě získání kontaktů a navázání obchodní spolupráce 
s automobilkou Jaguar Land Rover v Nitře považuji v mé dosa-
vadní činnosti na Slovensku za svůj největší úspěch.“

Jak se vám spolupracuje s centrálou v Třebešově?
„Jelikož zjednodušeně řečeno kopírujeme činnost divi-

ze Automotive na Slovensku, je naše spolupráce velmi úzká. 
Jednou týdně se potkáváme v Třebešově s ředitelem divize 
Jaroslavem Švarcem a diskutujeme o všem, co se za ten uply-
nulý týden událo u našich zákazníků a plánujeme jednotlivé 
strategické postupy u všech významných zákazníků na Sloven-
sku. Také využíváme technickou laboratoř k testování lepicích 
a těsnících systémů DOW na vzorkách dodaných od našich 
zákazníků, využíváme skladovací prostory na tyto produkty  
v Jažlovicích u Prahy, odkud se zboží zasílá přímo k našim zá-
kazníkům. A v neposlední řadě si se zákaznickým servisem vy-
pomáháme při urgentních dodávkách zboží. Takže spolupráce 
s centrálou v Třebešově je na jedničku a nezbývá mi než touto 
cestou všem poděkovat.“

Pět let je celkem dlouhá doba. Vybavíte si ještě svůj první 
den v MATRIX Trade?

„Tak to si vybavuji úplně přesně. Naskočil jsem do toho, jak 
se říká, rovnýma nohama. Po vzájemné dohodě s ředitelem 
divize Automotive Jaroslavem Švarcem jsem nastoupil 1. října 
2013 na pozici obchodního zástupce pro prodej brusných ma-
teriálů 3M a vzduchového nářadí Dynabrade a jelikož právě ten 
týden probíhal strojírenský veletrh v Brně, byl jsem vyslán ih-
ned na svoji první služební cestu a to hned na celý týden. Takže 
od rána do večera na stánku, kde jsem se seznamoval s celým 
produktovým portfoliem a také postupně se svými budoucími 
kolegy a samozřejmě ani večer nemohlo chybět nějaké to piv-
ko ve víru velkoměsta. Nikdy jsem se tak netěšil na volný víkend 
jako tenkrát v pátek po skončení veletrhu. Na této pozici jsem 
působil více než rok a od listopadu 2014 jsem převzal dceřinou 
společnost a pobočku divize Automotive na Slovensku, firmu 
MATRIX Trade, jako ředitel. Tady už byly začátky o mnoho těžší. 
Člověk si uvědomoval, že není zodpovědný pouze sám za sebe, 
ale má zodpovědnost za celou firmu, zaměstnance, výsledky 
hospodaření atd. Většina průmyslu se tady koncentruje na zá-
padní a částečně střední Slovensko, takže naše poloha v Trna-
vě, kde máme sídlo firmy, je ideální. Na jaře roku 2016 jsme 
se přestěhovali do nových prostor v nově postavené budově  
v průmyslovém parku v Trnavě-Modrance. Tady máme k dispo-
zici dvě kanceláře a skladovací prostory o cca 160 m2.“

Co pro vás znamená motto divize Pro broušení a lepení 
dodáváme řešení?

„Myslím, že tohle motto přesně vystihuje náš způsob pro-
deje. Jestli se chceme v něčem lišit od našich konkurentů, je 
to právě nějaká přidaná hodnota k nabízeným produktům. 
Mám na mysli to, že neprodáváme pouze jednotlivé produk-
ty, nýbrž ucelená řešení různých průmyslových aplikací včetně 
technické podpory a zákaznického servisu. V současné době 
má naše firma čtyři zaměstnance - dva obchodní zástupce a po 
odchodu naší dlouholeté opory na postu účetní a zákaznické-
ho servisu Ing. Lenky Sládečkové na mateřskou dovolenou dvě 
nové kolegyně, které jsou představeny na následující stránce. 
Nastoupily teprve nedávno v červnu tohoto roku.“
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Tým divize Automotive 
se rozrostl o dvě nové tváře

Jakou cestou jste se dostala do Holdingu MATRIX?
„Po skončení vysokej školy som si hľadala prácu, po čase 

hľadania som aj napriek tomu, že som bola čerstvou absol-
ventkou dostala pracovnú ponuku, ktorú som prijala. Počas 
štúdia na vysokej škole som 3,5 roka brigádovala vo Volks-
wagen Slovakia, a. s. na personálnom oddelení.“
 
Na které pozici pracujete a jaký je váš pracovní den?

„V spoločnosti Matrix Trade pracujem ako účtovníčka, 
mzdárka a personalistka. Každý deň počas môjho pracovné-
ho týždňa prebieha inak, veľa účtujem, vystavujem faktúry, 
komunikujem s rôznymi inštitúciami, starám sa o financie, 
venujem sa skladovému hospodárstvu, ale samozrejme mu-
sím čeliť aj rôznym úlohám od nadriadeného. Taktiež neo-
mietam pomoc svojim kolegom, ak o to požiadajú. Počas 
mesiaca zostavujem rôzne výkazy, ktoré sú neodmysliteľ-
nou súčasťou mojej práce.“
 
Řekněte nám něco ze svého soukromého života.

„Chodila som na obchodnú akadémiu v Seredi, kde som 
si zamilovala účtovníctvo. Pri prihláške na vysokú školu som 
váhala medzi odborom Pozemné stavby a architektúra  
a spomínaným obľúbeným účtovníctvom. Nakoniec som vy-
študovala odbor Účtovníctvo a audítorstvo na Fakulte hos-
podárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
Mám dlhoročného partnera, s ktorým máme jedného psíka 
plemeno Cane Corso. Ona je mojim najväčším koníčkom  
a to nie len váhovo.“

Co vás přivedlo do Holdingu MATRIX? Jaké máte před-
chozí pracovní zkušenosti?

„Po materskej dovolenke som si hľadala prácu. Pracov-
nú ponuku do Holdingu Matrix som našla na internetovom 
portáli Profesia.sk, ponuka ma oslovila, preto som na ňu 
zareagovala a po výberovom konaní som dostala pracovnú 
ponuku, ktorú som prijala. V predchádzajúcom zamestnaní 
som 10 rokov pracovala na rovnakej pracovnej pozícii v ob-
chodnej spoločnosti v Nitre.“

Jaké je vaše pracovní zařazení? Jak probíhá váš pracov-
ní den?

„Pracujem na pozícii Zákaznícky servis. Bežný pracovný 
deň začína vybavovaním pracovných emailov, potom podľa 
potreby nachystám tovar na vývoz a vystavím dodacie listy 
a v neposlednom rade objednám tovar. K mojím bežným 
pracovným povinnostiam tiež patrí komunikácia so zákaz-
níkmi a prijímanie tovaru na sklad.“

Prozraďte nám několik informací ze svého soukromého 
života.

„Vyštudovala som Strednú priemyselnú školu potravinár-
sku v Nitre, odbor potravinár – kvalitár. Bývam v Bohdanov-
ciach nad Trnavou, blízke okolie Trnavy v rodinnom dome, 
som vydatá, mám dve deti – chlapcov šesť a tri rokov. Svo-
jím deťom venujem všetok voľný čas.“

Dceřiná společnost MATRIX Trade Slovensko přijala do svých řad dvě nové kolegyně. Pro MATRIX Info odpově-
děly na tři otázky.

Ing. Lenka Mániková Tatiana Durínová
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Škoda Auto příští měsíc představí 
nový kompaktní model Scala

Škoda Fabia
Combi TSI 1,2 / Style / manuál

Tachometr: 12 890 km
Motor: benzin, 81kW
Do provozu: 02/2017

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, kola z lehkých 
slitin, kontrola laku v pneu, metalický lak, 
přední mlhovky, střešní nosič, ukazatel 
vnější teploty, vyhřívaná zrcátka, zadní 
stěrač s ostřikovačem

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
el. ovládání zrcátek, klimatizace auto-
matická, loketní opěrka přední, malý 
kožený paket, Maxi Dot, multifunkční  
a nastavitelný volant, tempomat, vyhří-
vaná sedadla.

319 000 Kč 
263 636 Kč bez DPH

Aktuální nabídka ojetých vozů | Škoda Plus 

Škoda Octavia
TSI 1,0 / Style Plus / manuál

Tachometr: 21 790 km
Motor: 1,0, benzin, 85kW
Do provozu: 12/2016

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, kola z lehkých 
slitin, natáčecí a xenonové světlomety, 
přední mlhovky, metalický lak, tažné za-
řízení, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná 
zrcátka

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

389 000 Kč 
321 488 Kč bez DPH

Rodina vozů Škoda bude zase o něco bohatší. Už na za-
čátku prosince bude v izraelském Tel Avivu předsta-
ven nový model Scala. Vůz nižší střední třídy vychází  
z designové studie modelu Vision RS a nabídne alter-
nativu mezi Fabií a Octavií.

Jméno nového hatchbacku je inspirováno latinským 
slovem scala, což v překladu znamená schody nebo také 
žebřík.

„S novým modelem Škoda Scala otevřeme další kapitolu 
ve třídě kompaktních vozů značky Škoda. Jedná se o zce-
la nově vyvinutý vůz, který v této třídě stanoví nové stan-
dardy v oblasti technologií, bezpečnosti a designu,“ říká  
k novému vozu Bernhard Meier, předseda představenstva 
Škoda Auto.

Pětidvéřový hatchback ponese jako vůbec první vůz 
značky na pátých dveřích nápis Škoda.
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Využijte výprodej předváděcích 
vozů Autocentra MATRIX

Pro více informací volejte 775 712 707, 775 713 327 nebo navštivte web autocentrum.matrix-as.cz

Škoda Octavia
TDI 1,6 / Style / manuál

Tachometr: 19 290 km
Motor: 1.6, nafta, 81kW
Do provozu: 11/2016

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, kola z lehkých 
slitin, metalický lak, natáčecí světlome-
ty,  ostřikovače světlometů, přední ml-
hovky, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná 
zrcátka, xenonové světlomety

Vnitřní výbava
Dekor interiéru (dřevo, hliník apod.), 
dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
handsfree, el. ovládání zrcátek, klimati-
zace automatická, loketní opěrka přední 
i zadní, malý kožený paket, Maxi Dot, 
multifunkční a nastavitelný volant

399 000 Kč 
329 752 Kč bez DPH

Škoda Octavia
Combi TDI 2.0 / Style Plus / manuál

Tachometr: 15 890 km
Motor: 2,0 nafta, 110kW
Do provozu: 01/2017

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, el. vyhříváné 
přední okno, kola z lehkých slitin, meta-
lický lak, natáčecí světlomety, ostřikova-
če světlometů, střešní nosič, tažné zaří-
zení, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná 
zrcátka, xenonové světlomety

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
klimatizace automatická, klimatizovaná 
přihrádka, loketní opěrka přední i zad-
ní, malý kožený paket, Maxi Dot, multi-
funkční volant, nastavitelný volant, navi-
gační systém, vyhřívaná sedadla

599 000 Kč 
495 041 Kč bez DPH
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SUPERB SportLine 
 » Motor 2.0 TDI, 140 kW, 6-stup. mech.
 » Výbava Superb SportLine
 » Barva šedá Business metalíza
 » Interiér černý
 » Stav km 100
 » Číslo komise 565293
 » Emise CO2 114 g/km
 » Spotřeba 5.2 | 3.9 | 4.4 l/100km
 » Typ paliva diesel

OCTAVIA Ambition 
 » Motor1,6 TDI, 85 kW, 5-stup. mech.
 » Výbava Ambition
 » Barva stříbrná Brilliant metalíza
 » Interiér černý
 » Stav km 100
 » Číslo komise 555432
 » Emise CO2 106 g/km
 » Spotřeba 4.6 | 3.8 | 4.1 l/100km
 » Typ paliva diesel

SUPERB COMBI Style
 » Motor 2,0, TDI 140 kW, 7-stup. automat. 4x4
 » Výbava Style
 » Barva Hnědá Magnetic metalíza
 » Interiér černý
 » Stav km 1 500
 » Číslo komise 595429
 » Emise CO2 137 g/km
 » Spotřeba 6.1 | 4.7 | 5.2 l/100km
 » Typ paliva diesel

Cena 993 540 Kč

Cena 848 170 Kč

Cena 475 900 Kč

- 22%

- 19%

- 19%
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MATRIX Windows 
pomohl dobré věci
Pekárna Na Plechu dostala zdarma nové vchodové dveře.

Vchod do pekárny Na Plechu zdobí 
nové dveře od divize Windows

jim v začleňování se do společnosti,“ řekla koordinátorka soci-
álních podniků Iva Laštovicová.

Pekárna Na Plechu spadá pod neziskovou organizaci Pfer-
da, která na Rychnovsku a Náchodsku pomáhá lidem s posti-
žením žít běžným životem.

Luxusními vchodovými dveřmi Gealan S 8000 nyní vchází 
do pekárny, která sídlí v areálu Ústavu sociální péče pro mlá-
dež v Kvasinách, sedm zaměstnanců s postižením.

„Naše vchodové dveře jsme do pekárny Na Plechu dodali  
s velkou radostí. Jsem rád za tuto realizaci pro dobrou a uži-
tečnou věc. Podobné projekty si vždy zaslouží podporu,“ upo-
zornil ředitel divize Windows Tomáš Hrábek.

Společnost MATRIX dlouhodobě podporuje společen-
sko-kulturní život v podhůří Orlických hor. Posledním 
příspěvkem byla dodávka luxusních vchodových dveří od 
divize Windows, které zdobí vstup do pekárny Na Plechu, 
kde pracují lidé s postižením.

„Společnosti MATRIX Windows velmi děkujeme, protože 
každá darovaná věc nebo finanční částka nám velmi pomáhá 
k provozu. Díky tomu se můžeme více soustředit na pomoc 
lidem s postižením. Můžeme zaměstnat další lidi a pomáhat 
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Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

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

Referenční stavby divize MATRIX 
Windows. Pořiďte si okna od nás!

Společnost MATRIX Windows nedávno dokončila montáž oken do již druhého bytového domu ve městě Chrudim. Na 
otvorové prvky moderní novostavby byla použita okna Gealan IQ 8000 ve v poslední době velmi žádané antracitové 
barvě.

V současné době realizuje MATRIX Windows otvorové 
prvky do bytových domů v Jinočanech u Prahy. Okna 
jsou v barvě tmavý dub, profil Gealan IQ 8000.
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Vysoké požadavky 
na kvalitu splňovala 
divize Wood

Na Šumavě stojí unikátní dům 
s dřevěným obložením od Woodu
Překrásné prostředí horské obce Kvilda na Šumavě nově 
zdobí apartmánový dům Kvilda Resort, jehož dřevěnou 
fasádu včetně teras dodala divize MATRIX Wood.

Dřevěné komponenty vyžadovaly pouze tu nejlepší vstup-
ní hmotu, protože prioritou byla vysoká kvalita. Právě proto 
si investor vybral společnost MATRIX Wood. Ta totiž jako je-
diná firma splňovala vysoké požadavky na kvalitu a dílenské 
zpracování.

Celkově bylo dodáno bezmála 400 m2 modřínové fasády 
včetně modřínových palubek na podhledy. V poslední fázi 
potom 200 m2 terasových prken. Jedná se o unikátní fasádní 
prkna seřazená dle šířek tak, aby v celku fasáda tvořila dojem 
šířkového stoupání. 
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Jaroslav Chotěnovský
Král honu divize Wood.

Produkty divize Wood vozí 
kontejnery s firemní identitou

V Třebešově připravili hon pro 
obchodní partnery divize Wood

Tradiční první hon letošní lovecké sezony pořádala divize 
MATRIX Wood v pátek 19. října pro své obchodní partne-
ry. Mlhavé ráno přivítalo v Třebešově devětadvacet lovec-
kých hostů.

Po krátké exkurzi ve výrobních halách střediska Třebešov 
začal lov bažantů, který byl v 16 hodin zakončen výřadem. Při 
následném společném posezení v Loveckém salónku byl dle 
mysliveckých tradic vyhlášen král honu. Lovcem, který ulovil 
nejvíce zvěře a během celého dne ctil zásady myslivosti, se stal 
Jaroslav Chotěnovský (na obrázku).

Do další lovecké sezony přejeme všem příznivcům Huberto-
va cechu Lovu zdar!

Flotila vozů divize Wood se rozrostla o další dva kontejnery, které byly polepeny v divizních barvách. Vozy pravidelně 
odváží štěpku do Štětí. Aktuálně tak má Wood dva plachtové návěsy a dva kontejnery. V příštím roce se navíc flotila 
nákladních vozů zvětší na deset.
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Rakousko je jednou 
z nejvíce zalesněných 
zemí Evropy

Znalce rakouského prostředí 
přivedl k práci se dřevem otec

Otec čtyř dětí Jiří Pastyřík se dostal k práci se dřevem už 
v mládí, kdy pomáhal svému otci, který se živil jako tesař. 
Do nově otevřené znojemské pobočky zamířil po devíti-
letém působení v Rakousku, kde pracoval na jedné z nej-
větších pil v Dolním Rakousku. Také proto je Jiří Pastyřík 
ideální osobností pro středisko sídlící nedaleko rakous-
kých hranic.

Pracujete pro znojemskou pobočku sítě prodejen Dřevo-
centra CZ. Které produkty se na jihu Moravy prodávají 
nejvíce?

„Na Znojemsku je nejčastěji prodávaným produktem sta-
vební řezivo. V poslední době se nám ale zvedl zájem o KVH 
hranoly a OSB desky. Přikládám to faktu, že se lidem už moc 
nechce hoblovat a tak raději zainvestují a pořídí si hotový vý-
robek.“ 

S vaším regionem bezprostředně sousedí Rakousko. Pro-
sadilo se Dřevocentrum CZ také na rakouský trh?

„Na rakouském trhu se zatím začínáme orientovat. Jsme ve 
fázi oslovovací kampaně, takže připravujeme letáky a osobně 
jezdíme a vyhledáváme potencionální klienty.“

O které produkty myslíte, že budou mít naši jižní sousedé 
největší zájem?

„Podle mě bude značný zájem o hoblovaný program a pře-
devším o dřevěné fasády, které jsou v Rakousku hodně pou-
žívané.“

Je rakouský trh oproti tomu českému něčím specifický?
„Rakouský trh především několik let stagnoval, protože byl 

silně ovlivněn krizí eurozóny. Nyní se situace ale začíná pomalu 
zlepšovat a příští rok lze předpokládat ještě další oživení.“

S jakými cíli jste začal pracovat pro Dřevocentrum CZ? 
Čeho chcete dosáhnout?

„Po devíti letech v Rakousku jsem si začal hledat práci po-
blíž domova a náhodou jsem narazil na informaci, že Dřevo-
centrum hledá zaměstnance na novou pobočku ve Znojmě. 
Jako velkou přednost našeho střediska vidím skladované dře-
vo. V okolí Znojma podobná nabídka v podstatě neexistuje. 
Na tuto výhodu Dřevocentra CZ bych se chtěl zaměřit.“

Můžete nám závěrem říci několik informací o svém sou-
kromém životě?

„Mám manželku a čtyři děti. Jinak rád rybařím, hraji stolní 
tenis a musím říct, že mým koníčkem je i má práce.“
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Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

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

S dlouholetým kolegou Danielem Mikuleckým, který ve spo-
lečnosti MATRIX pracoval 10 let na pozici hlavního účetního, 
se rozloučila divize Správa. Není snad ve společnosti MATRIX 
člověk, který by ho neznal a není málo těch, kterým svým klid-
ným a pozitivním přístupem vždy ochotně pomohl. Přejeme 
mu v osobním i profesním životě hodně štěstí, zdraví a úspě-
chů.

Na pětadvacátých Svatohubertských slavnostech v pře-
krásném prostředí barokního areálu hospitalu Kuks se 
setkala celá řada osobností veřejného života. Na obrázku 
generální ředitel MATRIX, a.s. Ing. Libor Burian (vlevo)  
a europoslanec Tomáš Zdechovský s dětmi.

Danovi přejeme jen to 
nejlepší...

Příjemná setkání 
na Svatohubertských 
slavnostech

V Třebešově se slavilo 
kulaté výročí
Ředitel Restaurace Třebešov Martin Bartoš slavil své kula-
té narozeniny. Gratulovat mu přišel starosta obce Třebe-
šov Jaroslav Hovorka s chotí a management společnosti 
MATRIX – generální ředitel Ing. Libor Burian s chotí a ředi-
tel divize Automotiv Jaroslav Švarc s chotí.
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Studánka nabízí 
taneční kurzy
Volejte 494 389 200 nebo pište na recepce@hotelstudanka.cz

Letovisko Studánka je plné tance 
pro nováčky i pokročilé
Hotel Studánka a tanec k sobě prostě patří. Že tato věta 
je bezezbytku pravdivá potvrzuje bohatý taneční pro-
gram, který je v letovisku nedaleko Rychnova nad Kněž-
nou každý rok připraven. Kromě plesů se zde koná pravi-
delná tančírna, ale i taneční kurzy.

„Studánka a tanec k sobě historicky patří. Plesy a taneční zá-
bavy se často pořádaly ještě na staré Studánce a ta nová, která 
byla otevřena před pěti lety, na tuto tradici pouze navázala,“ 
má jasno ředitel hotelu Petr Čermák.

Taneční kurzy vede každou neděli Josef Solár a jsou urče-
ny pro širokou veřejnost bez omezení věku. Obvykle ovšem 
přicházejí hlavně začátečníci, kteří se chtějí naučit vyzvat svou 
druhou polovičku a prožít s ní nevšední zážitky v rytmu dobré 
hudby.

„Na kurzech se naučíte základním tancům jako jsou waltz, 
polka, valčík, tango, foxtrot, blues nebo mazurka, ale učí se  
i latinskoamerické tance čača, rumba, jive, samba či mambo,“ 
říká vedoucí kurzů Josef Solár.

Výhodou je, že kdo má zájem o výuku pouze jednoho tance, 
může si koupit pouze jednu lekci. Na závěr je tradiční prodlou-
žená se soutěží, do jejíž poroty chodí zaměstnanci hotelu. Mů-

žeme tedy říct, že na Studánce se jednou za čas koná takové 
malé StarDance.

Druhou pravidelnou taneční akcí na Studánce je tančírna. Ta 
se koná pravidelně jednou za čtyři týdny v pátek a chodí tam 
lidé, kteří tančit již umí a jdou si na Studánku skutečně zatančit.
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Farmu Třebešov uvidíte 
na vánočních trzích

Zvěřina z Farmy Třebešov 
se dostane i na Pražský hrad
Obchodní zástupkyně Irena Tomasová není ve Farmě Tře-
bešov novou tváří. To nejlepší z Orlických hor prodává už 
dva roky. Od září tohoto roku se navíc stala zaměstnan-
cem na plný úvazek. Matka tří dětí žije přímo v Třebešově 
a v obchodě není žádným nováčkem.

Můžete čtenářům MATRIX Info přiblížit své začátky u Far-
my Třebešov?

„Žiji v Třebešově a do Farmy jsem si chodila už nějakou dobu 
přivydělávat při mateřské dovolené. Na plný úvazek jsem ale 
nastoupila až od září. Pracuji zde jako obchodní zástupce a cel-
kově se starám o prodej našich výrobků.“

Co všechno vaše práce obnáší?
„Moje práce je hodně různorodá. Přijímám zvěř, vyři-

zuji objednávky jednotlivých obchodních partnerů a sta-

rám se také o faktury a účetnictví. V pátek navíc rozvážím  
v podhůří Orlických hor výrobky Farmy Třebešov. Součástí mé 
práce je také obchodování, kdy nabízím produkty Farmy Tře-
bešov do obchodů a restaurací.“

Určitě se ale zvěřina z Orlických hor dostane i mimo náš 
region...

„Ano, prodáváme i do velkých obchodů jako je Makro nebo 
Terno. Třeba v Praze dodáváme také na ministerstvo země-
dělství. Naši zvěřinu vozíme i na Pražský hrad.“

Podzim je tradičně doba různých posvícení a zvěřinových 
hodů, takže teď musíte mít hodně práce.

„Opravdu máme v současné době hodně práce. Jak říkáte, 
zavážíme zboží na posvícení a různé zvěřinové slavnosti, ale 
také se jako Farma Třebešov hodně prezentujeme. S naším 
stánkem objíždíme nejrůznější akce, byli jsme například na 
Kuksu na Svatohubertských slavnostech nebo se chystáme do 
Opočna na výlov rybníka Broumaru. Nebudeme chybět ani na 
vánočních trzích v Borohrádku nebo Rychnově n. K.“

Na které dobroty byste čtenáře pozvala?
„Ve Farmě Třebešov jich máme celou řadu. Blíží se zima, 

takže máme připravené výborné jitrnice, jelítka a další za-
bijačkové dobroty. Mohu doporučit také zbojnický bok  
z divočáka nebo pytláckou kýtu.“
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MATRIX INFO | farma Třebešov

To nejlepší z Orlických hor 
bylo k dostání v hospitalu Kuks

Farma podporuje Centrum Orion

Malebné prostředí jednoho z největších barokních areálů 
v Čechách hostilo oslavy řádu Svatého Huberta. Hospital 
Kuks je přivítal 6. října a mezi sochami z dílny Matyáše Ber-
narda Brauna nechyběla ani Farma Třebešov a to nejlepší 
z Orlických hor.

U stánku obsluhovaného Irenou Tomasovou se v krásném 
podzimním počasí zastavila celá řada návštěvníků, kteří ochut-
návali a kupovali zvěřinové speciality z Třebešova.

Akci doplnily zkoušky a ukázky loveckých psů, hra na lesní 
roh, slavnostní Svatohubertská mše v kostele Nejsvětější Troji-
ce, tematická výstava a stánky s mysliveckými potřebami. Do-
razily i známé osobnosti jako Ilona Csáková, Zuzana Bubílková 
nebo Václav Vydra. Celý den navíc završil ohňostroj.

Farma Třebešov se zapojila do projektu Světový den dár-
covství. Pokud v týdnu od 20. do 27. listopadu nakoupíte 
výrobky Farmy Třebešov, podpoříte Centrum Orion, kte-
ré pomáhá rodinám s dětmi s handicapem, aby mohly žít 
stejný život jako jejich zdraví vrstevníci.

Jedná se o pilotní projekt kampaně, které se účastní dva-
náct firem z podhůří Orlických hor.

Každý zákazník, který nakoupí v prodejně Farmy Třebešov 
za více než 100 korun, dostane milý dárek od Centra Orion.
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Recepty od Farmy Třebešov

Pomalu pečený jelení krk  
z masa od Farmy Třebešov
Ingredience: Jelení krk, 3 cibule, 1 velká palice česneku, snítka šalvěje, snítka rozmarýnu, 2-3 bobkové listy, 
6 kuliček nového koření, 6 kuliček jalovce, 6 kuliček celého pepře, 150 g gazdovské slaniny (může být jiná), sůl, 
2 lžičky koření na divočinu, podle potřeby vývar

Postup: Maso opláchneme, osušíme, prošpikujeme špalíčky slaniny a česnekem, posolíme a posypeme koře-
ním na divočinu. Cibuli, zbytek česneku a slaniny nakrájíme na plátky a dáme do pekáče. Přidáme bylinky 
a koření. Maso podlijeme trochou vývaru, dáme do trouby předehřáté na 250°, pečeme asi 30 min., pak ztlumí-
me na 190° a za občasného podlévaní a přelévání výpekem dopečeme. Když je maso měkké, tak ho vyndáme 
(udržujeme v teple). Výpek přecedíme, propasírujeme, necháme zredukovat, vložíme zpět maso.

Vhodná příloha: bramborový knedlík, špenát
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MATRIX INFO | oslavenci

divize Automotive
Motl Jan

divize Autocentrum
Říčař Karel
Steklík Jan
Veverková Petra

divize Wood
Fedor Michal
Gottwald Tomáš
Šírová Daniela

divize Windows
Láska Jan

divize Správa
Jindra Michal

Matrix Hotels, s.r.o.
Červinková Vlasta
Kopecký Jan

Dřevocentrum CZ
Hofinger Václav
Holakovský Lukáš
Veselý Tomáš
Pastyřík Jiří

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

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

Naši oslavenci
v listopadu 2018

Zaměstnanecké Benefity

Den volna
navíc

Levnější
elektřina

Mobilní
tarify

Sleva na zboží
MATRIX

Životní
pojištění

Penzijní
připojištění

Doporuč
kolegu

Doporuč
zákazníka

Závodní
stravování




