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Dodavatel zvìøinových produktù.
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80 g Ba�antí galantina, brusinkové chutney, opeèená bagetka
(1 pšenice, 3, 7, 8 vlašské oøechy) 110 Kè

��	��
�
0,2l Velouté z mrkve, zázvoru a pomeranèe (1 pšenice, 7, 9) 69 Kè

�	���������
150 g Danèí høbet, bramborovo - hráškové pyré, pøeliv

z divokého koøení (7, 9) 365 Kè

150 g Peèená ba�antí prsa, omáèka ze sušeného ovoce a vína,
kukuøièná polenta (7, 9, 12) 315 Kè

250 g Salát z peèené koøenové zeleniny, s pekanovými oøechy
a modrým sýrem (7, 8 vlašské oøechy, 9) 185 Kè

������
80g Chia pudink s èokoládou (7, 8 vlašské oøechy, 11) 95 Kè
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Slovo ředitele
Hotel Studánka
Bc. Petr Čermák

Téma čísla: 4Rok 2018 
ve společnosti
Letoviska Studánka
Rok se s rokem sešel a tak není od věci se ohlédnout za rokem 
minulým. V Letovisku Studánka nedaleko Rychnova nad Kněžnou 
se jednalo o rok plný zajímavých a pestrých akcí, každý měsíc zde 
bylo živo.
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Windows studoval 
moderní trendy na největším 
veletrhu v Mnichově
Největší akce zaměřená na architekturu, stavební materiály a systé-
my v Evropě. To byl již 23. ročník Mezinárodního odborného veletrhu 
stavebních materiálů, který se konal od 14. do 19. ledna v bavorském 
Mnichově. Na jedinečné akci nechyběli ani čtyři zástupci divize MATRIX 
Windows.

Pro auto si do Autocentra MATRIX v Lipovce chodí stovky lidí. Jedna 
lednová objednávka nového vozu byla ale trochu neobvyklá. V rámci 
programu Škoda Handy si byl novou Fabii Combi objednat Jiří Kamš 
z Týniště nad Orlicí, který už je čtyři roky upoután na invalidní vozík. 
To mu ale vůbec nebrání v řízení auta, které mu mimo jiné pomůže  
v rozvoji jeho pracovních aktivit.

Nové auto od Autocentra 
MATRIX dá Jiřímu Kamšovi 
svobodu

Milé čtenářky, vážení čtenáři, 

přeji vám všem, aby při čtení tohoto čísla 
MATRIX Info na vás dýchala atmosféra klidu, 
pohody, jistoty a přitom jste se dozvěděli mno-
ho nového ze světa společnosti MATRIX, který 
je světem pulzujícím a reflektujícím současné 
moderní trendy. 

Takovým světem je i Letovisko Studán-
ka. Na jedné straně je to svět krásné přírody  
a z toho vyplývající pohody a klidu a na druhé 
straně svět moderních a precizních služeb, kte-
ré se neustále snažíme zlepšovat na základě 
vašich přání a tužeb.

Ať je tomu i nadále přeji vám všem i sobě.

Petr Čermák

Štafle od společnosti MATRIX
Kvalita z podhůří 
Orlických hor
Více než sedmadvacetiletá historie společnosti MATRIX má své koře-
ny u výrobku, který by mimo zasvěcené čekal asi málokdo. A to u sklá-
dacích žebříků neboli štaflí. Ty totiž na začátku devadesátých letech 
tvořily spolu s krabičkami na žiletky hlavní prodejní artikl začínající fir-
my MATRIX. Tehdy se jich vyrábělo více než jeden tisíc měsíčně. A také 
dnes patří mezi důležité produkty divize Wood.
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„Nuda je to jediné, 
co u nás neprožijete!“
Toto motto podtrhuje i Desatero Letoviska Studánka
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MATRIX INFO | téma čísla 

Desatero 
Letoviska Studánka 

1 HISTORIE
Studánka píše historii již více než tři století.

2
3
4
5
6
7
8
9

10

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Studánka pokračuje v tradičním společenském životě, 
který nám předaly minulé generace spolků a individualit.

ZÁBAVA
Je vyjádřena mottem Letoviska : „Nuda je to jediné co u nás neprožijete.“

RODINA
Studánka je a vždy byla místem vzniku a spojování nejednoho života.

ZDRAVÍ
Pramenitá Studánecká voda  je základem zdravého životního stylu.

SPORT
Okolí Studánky reprezentované Lesoparkem Včelný 
je předurčeno ke sportovním aktivitám.

ODPOČINEK
Na pozadí zpěvu ptáků, šumění lesa a tekoucí vody…

PRÁCE
Jedinečnost prostředí podporuje pracovní výkony.

BEZPEČÍ
Les Včelný jako království zvířat pod střežením svatého Huberta 
je místem klidu, míru a pohody.

JISTOTA
Pro každého a ve všem prověřená historií.
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MATRIX INFO | hotel Studánka

PLESY

POHÁDKOVÉ 
PUTOVÁNÍ

PŮLMARATON

TANEČNÍ

SV. MARTIN

SILVESTR

Rok se s rokem sešel a tak není od věci se ohlédnout za rokem minulým. V Leto-
visku Studánka nedaleko Rychnova nad Kněžnou se jednalo o rok plný zajímavých 
a pestrých akcí, každý měsíc zde bylo živo. 

V období tuhých mrazů a sněhu se konají již tradiční PLESY, které jsou příjemným 
zpestřením tohoto jinak pro Studánku klidného období. Ne nadarmo se toto místo his-
toricky jmenuje Letovisko Studánka.

Ovšem ihned s rozbřeskem jarního sluníčka a probouzející se zvěře přichází kaž-
doroční POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ, na které se těší nejenom děti, ale i jejich rodiče.  
S jarem přichází i odvěká lidská potřeba pohybu a k tomu je ideální STUDÁNECKÝ 
PŮLMARATON, který běžci milují pro jeho nezapomenutelnou kulisu zdejší přírody  
a náročné výběhy do kopců.

Vždy na pomezí jara a léta využívá Studánku ke svým aktivitám, a to  jak pracovním, 
tak volnočasovým, nespočet FIREM. Studánka totiž díky své variabilitě vnitřního pro-
storu a venkovním aktivitám nabízí nespočet možností. A co může být krásnějšího než 
prožít SVATEBNÍ DEN od obřadu až po svatební noc právě na Studánce. Tyto chvíle 
patří k nezapomenutelným zážitkům našich hostů a také proto se k nám mnoho z nich 
pravidelně vrací.

Letní prázdniny jsou obdobím, které děti milují a rodiče se pro ně snaží najít ideální 
program. Studánka má řešení. ANIMACE a TANCOVÁNÍ s MÍŠOU jsou již tradičními 
akcemi prázdninových dnů.

Rok 2018 ve společnosti Letoviska Studánka
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MATRIX INFO | hotel Studánka

FIREMNÍ 
AKCE

SVATBY

ANIMACE

DIVADLO, 
AMFITEÁTR

LÍPA 
REPUBLIKY

VČELÍ 
ROJENÍ

Co by to bylo za rok, kdyby se na Studánce nekonalo nějaké DIVADLO, v loňském 
roce byly v AMFITEÁTRU hned čtyři představení.

Nezapomnělo se ani na výročí 100 let od vzniku Československa. Symbolicky byla 
proto ZASAZENA LÍPA.

Jarní Pohádkové putování má obdobu i na podzim, kdy se pořádá ZAVÍRÁNÍ LESA 
VČELNÉHO. I zvířata si přeci musí odpočinout. K podzimnímu času, ve kterém se dny 
krátí, patří neodmyslitelně již tradiční TANČÍRNA. Pro ty páry, které se ještě necítí  
v tanci tak silné se navíc pořádají TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ.

Svatý Martin loni nepřijel na bílém koni, ale zato s sebou přinesl zcela netradiční SVA-
TOMARTINSKÉ HODOVÁNÍ ve formě brunche, které si všichni hosté velice pochvalo-
vali. Proč se přeci cpát celou husou, když je možné ochutnávat mnoho pokrmů nejenom 
z husy a v jakémkoliv množství. 

Les a zvěř už spí, všichni umí tančit, tak nezbývá než po Vánocích ukončit rok SIL-
VESTROVSKOU NOCÍ, kterou na Studánce tráví mnoho hostů, kteří využívají Letoviska 
Studánka v průběhu roku, a to jak pracovně, tak pro relaxaci. 

Za to jim všem ze srdce děkujeme a opět se na vás všechny  těšíme .    
 
 Kolektiv Letoviska Studánka

Rok 2018 ve společnosti Letoviska Studánka
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MATRIX INFO | hotel Studánka

Na co se můžete na Studánce 
těšit v příštím roce?
Letovisko Studánka vstoupilo do dalšího roku plného atrak-
tivní zábavy pro všechny generace. Pojďte se seznámit  
s pestrou nabídkou akcí, které pro vás tým z krásného ho-
telu v podhůří Orlických hor připravil.

Zimní období začátku roku je neodmyslitelně spjato s tan-
cem. Na Studánce se můžete 15. února těšit na tradiční Tančír-
nu, na které si od 20 hodin zatančíte společenské tance jako je 
walz, valčík, tango, polka nebo cha-cha. To všechno na hudbu 
DJ Miroslava Novotného. Tančírna nebude ve velkém sále Stu-
dánky chybět ani v pátek 15. března.

První jarní měsíce jsou v okolí Letoviska spojené s postup-
ným probouzením zvířátek, s čímž rády pomáhají děti. Právě 
pro ně je na neděli 7. dubna od 14 hodin připraveno Pohádko-
vé putování spojené s otevřením pohádkové cesty. Děti přivítá 
víla Povídalka a cestou se poznají se spoustou jarních slovíček.

Sportovci se zase mohou těšit na již třetí ročník Jarního půl-
maratonu, který se uskuteční v neděli 21. dubna v okolí Letovis-
ka Studánka se startem a cílem přímo u hotelu. V tomto obdo-
bí budou probíhat také Velikonoce, ty pro letošek připadají na  
19. až 22. dubna. Na Studánce bude široká nabídka speciálního 
velikonočního menu.

Podorlická pivní stezka se na Studánce slavnostně otevře 
také v neděli 21. dubna. Akci doprovodí výborné pivo z rych-
novského pivovaru a chutné uzeniny z Farmy Třebešov. Sou-
částí akce je také zahájení cyklistické sezony a III. ročník nej-
delší pivní cyklostezky v České republice. Poslední akcí dubna 
bude opět tančírna, na kterou mohou zájemci přijít v sobotu  
27. dubna od 20 hodin.

Další tradiční akcí Letoviska Studánka je Včelí rojení. Zá-
bavné odpoledne pro rodiny s dětmi je na programu v neděli  
12. května od 15. hodin. Tým Studánky připravil taneční vy-
stoupení skupiny RK Crazy a soutěžní úkoly se včelkou Am-
brozkou. Květnový program doplní v pátek 17. května od  
20 hodin Tančírna s DJ Miroslavem Novotným.

Na Tančírně se pobavíte také v pátek 14. června. Vrcholem 
kulturní sezony v podhůří Orlických hor je nesporně divadelní 

festival Poláčkovo léto. Pro letošek se na Studánce uskuteční 
dvě představení v přírodním amfiteátru – 28. června to bude 
balkánská dechová kapela Oranžáda a o den později divadelní 
představení Jenom život.

Přelom prázdnin vyplní atraktivní čas pro děti – Týden plný 
her s Míšou Růžičkovou a divadelní představení divadla Artur 
Tři v háji (Viewegh, Pawlowská, Herzíková). To se bude konat  
v pátek 16. srpna od 19 hodin v amfiteátru.

Divadlo Artur přijede také 6. září, kdy sehraje divadelní hru 
Kdo se bojí do postele?, a to od 19 hodin. První měsíc nové-
ho školního roku bude na Studánce opět tančírna (13. září od  
20 hodin), ale začínají také taneční (22. a 29. 9. vždy od 17 ho-
din). Novopečeným prvňáčkům navíc zpříjemní vstup do zá-
kladní školy akce s názvem Prima prvňák, která se koná v neděli  
15. září od 16 hodin s doprovodným programem Déčka Rych-
nov nad Kněžnou.

Také desátý měsíc bude na Studánce plný tance. Taneční 
lekce pro začátečníky a mírně pokročilé se konají 6.10., 13.10.  
a 27.10, Tančírna pro změnu v pátek 18. října od 20 hodin.  
V neděli 13. října nabídne Letovisko další odpoledne pro děti 
pod názvem Pohádkové putování, start je ve 14 hodin přímo 
před hotelem.

Taneční pro začátečníky i pokročilé budou na Studánce po-
kračovat i v listopadu (3.11. a 24.11. vždy od 17 hodin). Taneční 
program doplní opět Tančírna, a to v pátek 15. listopadu od  
20 hodin.

Poslední měsíc roku 2019 si budete moci na Studánce zatan-
čit na Tančírně (13.12. od 20 hodin) nebo na Tanečních (3.12. od 
17 hodin.). Předposlední akcí potom bude Silvestr nanečisto, 
akce plná společenského tance a videodiskotéky, která se koná  
30.12. od 20 hodin s DJ Fikejsem. Skutečným závěrem roku 
je pak Silvestr, kdy bude na Studánce od 19 hodin bohatý do-
provodný program zakončený vítáním nového roku s kulatým 
datem 2020.

Změna v programu vyhrazena a bližší informace naleznete 
na našem webu: www.hotelstudanka.cz
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Život přináší celou řadu příjemných chvil. Jednu takovou si ve 
středu 23. ledna prožil vedoucí obchodu divize MATRIX Wood 
Richard Ferkl. V dopoledních hodinách se mu totiž narodil syn 
Štěpánek. Radost z přírůstku do rodiny má také maminka Lu-
cie. Štěpánek měl při narození 3 080 g a měřil 47 cm.

Hodně zdraví a životní spokojenosti 
přeje celé rodině tým divize MATRIX Wood

Generální ředitel MATRIX Holding Ing. Libor Burian a finanč-
ní ředitel a prokurista Ing. Jakub Kaloč vyrazili ve středu  
23. ledna do pražské části Suchdol, kde se na místní Země-
dělské univerzitě konala konference Integrace zemědělství, 
průmyslu, služeb a samosprávy. Na konferenci promluvili na-
příklad rektor ČZU prof. Petr Sklenička nebo geolog RNDr. 
Václav Cílek.

Vedoucímu obchodu 
divize Wood se narodil 
syn Štěpánek

Vrcholný management 
MATRIX, a.s. se zúčastnil 
konference Integrace 
zemědělství, průmyslu, 
služeb a samosprávy

Farma Třebešov nabízí 
luxusní vína z přední 
vinařské oblasti 
na Moravě
Široká nabídka Farmy Třebešov se ještě více rozšířila. Ke zvě-
řinovým pochoutkám všeho druhu si můžete zakoupit také 
luxusní vína z prvotřídní vinařské oblasti na Moravě. Farma do 
své nabídky totiž zařadila vína z rodinného vinařství Konečný  
v Čejkovicích, kde vyrábí vysoce kvalitní přívlastková vína  
a speciální vína z kvalitních hroznů.
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200
zakázek pro 75 firem

4000

hodin klimatických testů

3000

stran testreportů

4000

přetrhaných vzorků

Rok s divizí Automotive 
Co se u nás stalo v roce 2018, aneb Hodnocení roku slovy    Jaroslava Švarce, ředitele divize
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– veletrhu JEC 2018 v Paříži.

V loňském roce se také podařilo posílit obchodní pozici 
divize o spolupráci s firmou Chicopee, výrobcem netkaných 
textilních utěrek, a to pro česko-slovenský trh. Jde o další 
krok směrem ke komplexní nabídce v oblasti průmyslových 
úprav povrchů a lepení.

Důležité bylo také květnové posílení logistiky o druhého 
logistického partnera a tím pádem zvýšení flexibility dodá-
vek, a to jak z výrobních závodů do MATRIX Automotive, tak 
směrem k zákazníkům.

Nejen prací živ jest člověk, a proto Automotive v červnu 
uspořádal tradiční outdoorový teambuilding. Nešlo pou-
ze o sportovní zápolení, ale také o společenské posezení.  
V programu byl například fotbalgolf nebo golf.

V letních měsících byl již tradičně zvýšený tlak na servis 
nářadí při odstávkách a dovolených ve velkých firmách. Pra-
covníci MATRIX Automotive prováděli audity nářadí a jejich 

Další úspěšný rok má za sebou divize MATRIX Automo-
tive. Byl to opět rok nabitý událostmi, které si stojí za 
to připomenout.

Hned na jeho začátku se dočkalo technické vybavení 
divize podstatného rozšíření, když byl zakoupen nový od-
trhoměr. Od ledna tak v Automotivu mohli měřit adhezi po-
vlakových materiálů včetně jejich kvality. Tato hodnota je 
důležitá pro vhodné doporučení lepicího systému. V nepo-
slední řadě dává nový odtrhoměr výhodu mobility, protože 
díky jeho malým rozměrům lze měřit hodnoty i u stávajících 
či potencionálních zákazníků.

Únor byl ve znamení velkého úspěchu dceřiné společ-
nosti MATRIX Trade Trnava. Byla totiž podepsána klíčová 
smlouva na dodávky výrobků pro firmu Jaguar Land Rover 
v Nitře, kde se vyrábí vozy Discovery.

Za zmínku jistě stojí i březnová účast zástupců MATRIX 
Automotive na největším evropském setkání odborníků  
z oblasti vývoje, výroby a prodeje polymerních kompozitů  
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Rok s divizí Automotive 
Co se u nás stalo v roce 2018, aneb Hodnocení roku slovy    Jaroslava Švarce, ředitele divize

50

testovaných lepicích systémů

30

druhů lepených materiálů

Zajímavosti z našich laboratoří

 » nejpevnější testované lepidlo 40 MPa – cca 400 kg na 1 cm2

 » nejzáludnějším adherendem byl materiál z moderních 3D tisků 
PA66 (Nylon)

 » hraniční teploty klimatických testů  
– max. teplota + 180°C, min. teplota -40°C

servisování, aby při rozjezdu výrobních linek bylo všechno 
nářadí v naprostém pořádku.

V programu divize MATRIX Automotive samozřejmě ne-
mohl chybět MATRIX Cup, jedenadvacátý ročník turnaje 
v malé kopané. Loni se ho zúčastnilo osm neohrožených 
týmů a pořádající mužstvo obhájilo krásnou druhou příčku. 
Vyhrál tým společnosti Federal Mogul.

Dalším důležitým momentem loňského roku bylo pro 
divizi Automotive pořádání konference Trendy v oblasti 
broušení a lepení v průmyslu, která je svou náplní, kopírující 
postup úpravy a přípravy povrchů až po finální lepený spoj, 
jedinou svého druhu v České a Slovenské republice. Zájem 
o konferenci byl skutečně veliký. Účastnilo se ji sto technic-
kých pracovníků a za prezentačním pultem se vystřídalo čtr-
náct špičkových odborníků.

Široké portfolio průmyslových podniků, kam MATRIX Au-
tomotive dodává své produkty, zahrnuje i výrobce palubní-
ho vybavení pro letecký průmysl.  Pro  společnost Airbus 

vyrábějící největší dopravní letadla na světě byla v říjnu 
uskutečněna první dodávka brusných a lepicích technologií 
do letadla Airbus 320.

Dvouleté výročí od otevření MATRIX Laboratory bylo na 
konci roku spojeno s osobním úspěchem jejího vedoucího 
Ing. Viktora Hladkého, který úspěšně absolvoval kurz Ně-
meckého drážního institutu, který ho opravňuje nosit titul 
Evropský lepicí specialista. Může tedy mít autorizovaný do-
zor nad celým lepicím procesem.

„Dovolte mi poděkovat celému týmu za 100 % odve-
denou práci a to nejen v České republice, ale i na Slo-
vensku. MATRIX Automotive se opět výrazně posunul  
v prodejích a nových akvizicích. Děkuji!“

Jaroslav Švarc, ředitel divize MATRIX Automotive
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Nové auto od Autocentra MATRIX 
dá Jiřímu Kamšovi svobodu

Škoda Fabia
Combi TSI 1,2 / Ambition / manuál

Tachometr: 12 990 km
Motor: benzin, 66kW
Do provozu: 08/2016

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, kola z lehkých 
slitin, přední mlhovky, střešní nosič, uka-
zatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka, 
zadní stěrač s ostřikovačem

Vnitřní výbava
Dekor interiéru (dřevo, hliník, atp.), dě-
lená zadní sedadla, el. ovládání oken, el. 
ovládání zrcátek, klimatizace mechanic-
ká, loketní opěrka přední, malý kožený 
paket, nastavitelný volant

269 000 Kč 
222 314 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, přední mlhovky, natáčecí a xe-
nonové světlomety, metalický lak, 
ukazatel vnější teploty, zadní stěrač  
s ostřikovačem, vyhřívaná zrcátka, tažné 
zařízení

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

359 000 Kč 
296 694 Kč bez DPH

Pro auto si do Autocentra MATRIX v Lipovce chodí stov-
ky lidí. Jedna lednová objednávka nového vozu byla ale 
trochu neobvyklá. V rámci programu Škoda Handy si byl 
novou Fabii Combi objednat Jiří Kamš z Týniště nad Or-
licí, který už je čtyři roky upoután na invalidní vozík. To 
mu ale vůbec nebrání v řízení auta, které mu mimo jiné 
pomůže v rozvoji jeho pracovních aktivit.

Náplní programu Škoda Handy je v co největší možné míře 
navrátit lidem se sníženou pohyblivostí mobilitu. Nákup vozu 
za zvýhodněnou cenu nyní využil i Jiří Kamš, kterému s finan-
cováním auta pomohla i společnost MATRIX.

„Auto potřebuji především kvůli svým pracovním plánům. 
Zatím mám možnost přivýdělku formou brigád, ale díky autu 
si snadněji zajistím stabilní výdělek. Při pracovních pohovo-
rech si potřebuji na dané místo osobně zajet, abych zjistil, 
jestli je prostor vhodný pro vozíčkáře,“ říká Jiří Kamš.

Auto navíc dává svobodu. A to nejenom v práci, ale i v běž-
ných denních starostech. Cesta na nákup nebo úřad bude 

pro Jiřího Kamše hned o mnoho jednodušší. Řešení problé-
mů po telefonu prostě není ideální.

Pro vozíčkáře musí být každý automobil samozřejmě spe-
ciálně upraven. Nejinak je tomu v případě Jiřího Kamše, pro 
kterého bude vůz předělán na ruční řízení a bude zde také 
instalováno přesedací zařízení. Jiné je samozřejmě i samotné 
řízení.

„Byl jsem v Praze v organizaci Paraple, kde jsem absolvoval 
tři jízdy, během kterých jsem si vyzkoušel speciálně upravený 
vůz pro vozíčkáře. Myslím, že jsem zase tak velký rozdíl v říze-
ní oproti klasickým vozům nepozoroval. Musel jsem si pouze 
zvyknout na automatickou převodovku, přesedací zařízení  
a na složení vozíku,“ dodává Jiří Kamš.

Nový automobil Škoda Fabia Combi bude Jiří Kamš řídit 
už za několik měsíců. Už nyní se ale může radovat ze zvýhod-
něného financování, které mu poskytl výrobce Škoda Auto  
v rámci programu ŠKODA Handy, ale také z finanční injekce 
od společnosti MATRIX, a.s.
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Pro více informací volejte 775 712 707, 775 713 327 nebo navštivte web autocentrum.matrix-as.cz

Škoda Octavia
TDI 1,6 / Ambition / manuál

Tachometr: 18 690 km
Motor: 1.6, nafta, 85kW
Do provozu: 03/2017

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, el. vyhřívané 
přední sklo, kola z lehkých slitin, přední 
mlhovky, tažné zařízení, ukazatel vnější 
teploty, vyhřívaná zrcátka

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, navigační systém, 
tempomat, vyhřívaná sedadla

449 000 Kč 
371 074 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, mul-
tifunkční volant, nastavitelný volant, 
vyhřívaná sedadla, tempomat

559 000 Kč 
461 983 Kč bez DPH

Spolupráce Autocentra MATRIX 
a Šediváčkova longu slaví deset let
Už desátým rokem pomáhá Autocentrum MATRIX z Li-
povky organizovat jeden z nejnáročnějších závodů psích 
spřežení v Evropě. Šediváčkův long se pod dohledem na-
leštěných vozů značky Škoda konal od 22. do 26. ledna  
v Orlických horách již po třiadvacáté. Vítězem hlavního 
závodu vypsaného na 300 km vedoucího náročným teré-
nem se stal český musher Roman Habásko.

Na desítky závodníků letos čekalo skutečně zimní počasí, 
což byl oproti minulým letům velký rozdíl. Hlavní závod na 300 
km dokončily pouze čtyři závodníci. Za vítězným Romanem 
Habáskem absolvoval všech pět etap také druhý Němec Ale-
xander Rode, třetí Jana Hellerová a čtvrtý Milan Sunkovský.

Druhý závod dlouhý 200 km byl rozdělen na několik katego-
rií, ve kterým triumfovali především čeští závodníci.

„Spolupráce s hlavním organizátorem Pavlem Kučerou je 
skutečně letitá, počítáme ji již od roku 2010. Tehdy nás oslovil  
s žádostí o výpomoc. Ke psům mám vztah, tak jsme začali in-
tenzivně spolupracovat,“ prozradil ředitel Autocentra Miro-
slav Moravec.

Jeho kolegové přivezli na první den závodu hned tři automo-
bily, které zdobily startovní prostor slavného závodu. Stovky 
přihlížejících mohli vedle krásných psů, saní nebo musherů ob-
divovat také ladné křivky modelů značky Škoda Kodiaq, Superb  
a Fabia Combi.

Autocentrum MATRIX, stejně jako v minulých letech, navíc 
organizátorům závodů půjčilo dva vozy (Škoda Rapid a Octavia)  
a také poskytlo pro organizaci závodu nezbytnou finanční 
podporu.
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Windows studoval moderní trendy 
na největším veletrhu v Mnichově
Největší akce zaměřená na architekturu, stavební materi-
ály a systémy v Evropě. To byl již 23. ročník Mezinárodního 
odborného veletrhu stavebních materiálů, který se konal 
od 14. do 19. ledna v bavorském Mnichově. Na jedinečné 
akci nechyběli ani čtyři zástupci divize MATRIX Windows.

BAU Mnichov 2019, jak se akci zkráceně přezdívá, navštívili 
pracovníci Windowsu ve středu 16. ledna na pozvání předních 
dodavatelů materiálů pro výrobu oken a dveří, se kterými je 
pojí letitá spolupráce. Jedná se o společnosti Gealan a Aluprof.

Během dne se konala jednání s dodavateli zaměřená na no-
vinky pro rok 2019. Ty se nesou v duchu velkých prosklených 
ploch, převážně HS portálů, včetně manipulační techniky pro 
jejich montáž. Trendem jsou dále větrací systémy zabudované 
v oknech, protipožární prvky, digitalizace, virtuální realita a in-
teligentní systémy ovládání oken – tzv. smarthome.

Nové trendy roku 2019
Trendy letošního roku budou velké prosklené plochy 
včetně manipulační techniky pro jejich montáž.

„Dále nám byly prezentovány nové dekory, inovativní pro-
filové řady a technologie pro výrobu oken a dveří, které na-
hrazují lidskou práci a zvyšují produktivitu a přesnost výroby,“ 
prozradil ředitel MATRIX Windows Tomáš Hrábek. 

Veletrh BAU je lídrem mezi stavebními veletrhy a účastní 
se ho přes 2 200 vystavovatelů ze 45 zemí na výstavní ploše 
o rozloze přesahující 200 tis. m2. Síla veletrhu spočívá také  
v množství návštěvníků, které stoupá až ke čtvrt milionu lidí 
přibližně ze 150 zemí. Většina z příchozích jsou navíc odborní-
ci, projektanti a architekti.



MATRIX INFO | 15

MATRIX INFO | windows

Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

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

Josef Linhart, tel.: 776 036 524

V bytovém domě se díky 
Windowsu bydlí úsporněji

Okna a dveře z Lipovky mají 
i Technické služby v Kostelci n. O.

Na sklonku uplynulého roku provedla divize MATRIX Windows dodávku a montáž oken a vstupních dveří do bytového domu 
Husova v Novém městě nad Metují. Celá akce se konala ve spolupráci s firmou Stating. Osazená okna jsou v bílem provedení  
a z profilového systému MATRIX Economy. Vstupní portály jsou potom z profilu MATRIX MB 70 s integrovanými poštovními 
schránkami a elektrickým vrátným. Budova je nyní kompletně zrevitalizovaná a majitelé mají konfortnější, ale hlavně úspornější 
bydlení.

Dalším zajímavým počinem divize MATRIX Windows se stala 
revitalizace budovy technických služeb v Kostelci nad Orli-
cí. Společnost z Lipovky dodala okna z profilového systému  
MATRIX Economy a vstupní dveře v hliníkovém provedení 
(MATRIX MB 70) pro budovu, která prošla celkovou rekon-
strukcí. Dodávka a montáž oken byla realizována pro místní 
stavební firmu Laguna Solnice, se kterou MATRIX Windows 
dlouhodobě spolupracuje.
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Záruka dodání 
štaflí do tří dnů
Zákazníci nejvíce kupují štafle se šesti stupni.

Štafle od společnosti MATRIX
Kvalita z podhůří Orlických hor
Více než sedmadvacetiletá historie společnosti MATRIX 
má své kořeny u výrobku, který by mimo zasvěcené če-
kal asi málokdo. A to u skládacích žebříků neboli štaflí. Ty 
totiž na začátku devadesátých letech tvořily spolu s kra-
bičkami na žiletky hlavní prodejní artikl začínající firmy 
MATRIX. Tehdy se jich vyrábělo více než jeden tisíc měsíč-
ně. A také dnes patří mezi důležité produkty divize Wood.

Důkazem je fakt, že v uplynulém roce vzrostla prodejnost 
štaflí o 60 %. Lidé totiž mají v poslední době opět zájem o kva-
litní a ručně dělané skládací žebříky, které jsou zárukou dob-
rého pracovního výsledku. Samozřejmostí je certifikace podle 
norem ČSN EN.

V Třebešově dělají štafle ze smrkového dřeva, které si pra-
covníci divize Wood sami zpracovávají. Jednotlivé stupně žeb-
říku mají přesně vyměřený rozestup, který umožňuje snadnou 
manipulaci i při delším pobytu na štaflích, což ocení především 
malíři, natěrači nebo sádrokartonáři, kteří na nich tráví mnoho 

času. Nepostradatelnou součástí je kvalitní kování od společ-
nosti Kovo Šťásek Dobruška, které kloubnímu systému štaflí 
zajišťuje vysokou životnost. Povrchově je navíc kování uprave-
no lakováním nebo zinkováním.

Další uplatnění nachází certifikované štafle od společnosti 
MATRIX při montážích elektrických zařízení nebo v domácnos-
tech či na zahradách. Využijí je ale například i fotografové, kte-
ří potřebují pořídit záběr z větší výšky. Štafle lze navíc opatřit 
protiskluzovými pryžovými patkami (botičky).

Tradiční malířské štafle má MATRIX Wood k dispozici v jede-
nácti variantách (podle počtu stupňů).
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Počet stupňů Délka bočnice (mm) Dřevina Rozměr bočnice 
– příček (mm)

Váha (kg)

3 1090 smrk 65 x 25 6,00

4 1420 smrk 65 x 25 8,00

5 1750 smrk 65 x 25 10,00

6 2080 smrk 65 x 25 12,00

7 2410 smrk 65 x 25 14,00

8 2740 smrk 65 x 25 16,00

9 3070 smrk 65 x 25 18,00

10 3400 smrk 65 x 25 21,00

11 3730 smrk 65 x 25 22,00

12 4060 smrk 65 x 25 25,00

13 4390 smrk 65 x 25 27,00

Vyberte si ze široké nabídky štaflí
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V Prostějově nabízí 
širokou nabídku...
...hranoly, fošny, prkna , latě a krovy na zakázku do délky 9 m.

Dřevocentrum CZ , a.s. 
se připravuje na jarní sezonu
Přestože je většina našeho území ještě pokryta sněhem, 
ve společnosti Dřevocentrum CZ, a.s. se již pilně připra-
vují na nadcházející jarní sezonu. A jak jistě všichni víme 
– čím lépe se připravíme, tím lepšího výsledku v nadchá-
zející sezoně  dosáhneme.

Na otázky nám odpověděl vedoucí nového prodejního skla-
du Dřevocentra CZ, a.s.,  pobočka Prostějov, Jaroslav Bielesz.

Co nabídnete v letošním roce svým zákazníkům, aby jste 
je přilákali na váš prodejní sklad v Prostějově?

„Našim zákazníkům nabídneme široký sortiment stavební-
ho řeziva (hranoly, fošny, prkna, latě a krovy na zakázku do 
délky 9 m) včetně certifikace CE a prohlášení o vlastnostech 
výrobku s možností impregnace v impregnační vaně rozto-
kem DŘEVOSAN PROFI. Dále velmi širokou nabídku obklado-
vých a podlahových palubek ze smrku a modřínu, mezi ně pa-
tří třeba na objednávku méně známý profil OSTRAVICE, nebo 
fasádní profil falešné roubení – hojně používaný k obkládání 

chat a dřevostaveb. Nesmím zapomenout také na fasádní  
a terasový modřínový program z mateřské společnosti MA-
TRIX, a.s., který je nedílnou součástí naší nabídky. Z něho bych 
např. zmínil ekonomicky dostupnou modřínovou terasu EASY 
pro hobby zákazníky včetně kompletního příslušenství (mod-
řínové podkladní hranoly, terasové vruty, plastové lišty, kvalit-
ní lazury  a mnohé další).“

Máte na jaro v Prostějově připravenou nějakou novinku?
„Do novinek k prodeji na našem novém skladě jsme zařadili 

palubky pro včelaře, které si postupně nacházejí své stálé zá-
kazníky mezi výrobci včelích úlů.“

Uvažujete také o využití reklamy?
„Ano, protože náš sklad není u hlavní silnice, kde ho mohou 

zákazníci vidět, ale v průmyslové oblasti. Proto využijeme také 
reklamy. Ať už reklamy v novinách, v rádiu, na bilboardu, ale 
také na internetu.“
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Farma Třebešov přichází 
s výhodnou akcí na mufloní maso, 
připravte si třeba mufloní bifteky

Mufloní bifteky
Postup: Z hřbetu nakrájíme tenké plátky, které řádně naklepeme, osolíme, opepříme a lehce potřeme čes-
nekem. Obalíme v mouce a na dobře rozpáleném tuku opečeme 3 minuty po každé straně. Opečené bifteky 
klademe na lehce osmaženou cibulku a zalejeme je polévkou z kostí. Přikryjeme poklicí a dusíme do měkka. 
Potom urovnáme na mísu, polijeme částí šťávy, ostatní šťávu podáváme v omáčníku.

Příloha: opečené brambory
zdroj: Kuchařské předpisy od Josefa Hřebce, první vyd. 1952

Mufloní hřbet
Postup: Mufloní hřbet nebo plecko vykostíme, nasolíme, opepříme a protáhneme slaninou. Na zbytcích sla-
niny a na másle usmažíme kořenovou zeleninu a cibuli. Přidáme celý pepř, nové koření, bobkový list, tymián, 
citronovou kůru a rajské jablíčko. Podlijeme polévkou a dáme péci. Měkké maso nakrájíme, šťávu zahustíme 
kyselou smetanou a moukou a procezenou omáčku nalijeme na rozkrájené maso. Hřbet se také může upravit 
bez smetany, šťávu jen zaprášíme, zalijeme polévkou, přidáme citronovou šťávu a bílé víno.

zdroj: Kuchařské předpisy od Josefa Hřebce, první vyd. 1952

S námi ušetříte 105 Kč!
Původní cena 465 Kč/kg

Nyní pouze 360 Kč/kg
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Hon doprovázelo 
krásné zimní počasí

Myslivecká společnost MATRIX 
uspořádala hon na drobnou zvěř

Hony ve Svatohubertské bažantnici u Třebešova jsou 
tradiční součástí firemního života společnosti MATRIX. 
Pro aktuální honovou sezonu ale skončily. Poslední hon  
Myslivecká společnost MATRIX uspořádala v pátek 25. 
ledna, přičemž předmětem zájmu myslivců byla drobná 
zvěř.

Závěrečný hon byl uspořádán pro divizi MATRIX Wood  
a její četné obchodní partnery. Všichni přítomní si chválili 
skutečně povedené zimní počasí. Lovu bažantů se na umr-
zlém terénu zúčastnilo 30 lovců a svými střeleckými doved-
nostmi přispěli k velmi dobrému výřadu.

Vůbec nejúspěšnějším lovcem a tím pádem i králem honu 
se nakonec stal Libor Pauer ze společnosti ACLESIA (na ob-
rázku s diplomem pro krále honu). Také on si pochutnal na 
občerstvení od Farmy Třebešov a zúčastnil se zábavy v kul-
turním domě v Třebešově, kde se konalo vyhlášení výsledků 
honu a poslední leč.
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Prosba lesa
Milý člověče,

jsem dárcem tepla Tvého krbu za chladných nocí v zimě
a dárcem příjemného chládku v žáru letního slunce.

Já jsem dal trámoví Tvému obydlí a desku Tvému stolu.

Ze mne je lože, ve kterém spáváš i kleč Tvého rádla.

Já jsem dal toporo Tvé sekeře a branku do Tvého plotu.

Ze mne je dřevo Tvé kolébky i Tvé rakve.

Já jsem tím, čím pro život je chléb a pro vázu květina.

Vyslyš tedy prosbu mou, opatruj mne a chraň pro věky budoucí.

Co láska k lesu vytvořila, nechť dobrá vůle zachová...

„

“
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Dvacet lůžek 
v krásném prostředí 
čeká pouze na vás

Třebešov nabízí krásné ubytování 
pro návštěvníky Orlických hor
Už více než jeden a půl roku je v provozu penzion U Lišáka 
v Třebešově. Místo jako stvořené pro aktivní dovolenou, 
které nabízí krátkodobé i dlouhodobé ubytování, se zamě-
řuje také na milovníky myslivosti. Tato netradiční kliente-
la se U Lišáka bude mít určitě dobře, protože hned vedle 
penzionu má svou prodejnu a zpracovatelský závod Far-
ma Třebešov, výrobce a prodejce zvěřinových produktů  
z Orlických hor.

Příchozí návštěvníci mohou využít místního grilu, na kterém 
lze opéct zvěřinové dobroty z Farmy Třebešov. Hned v soused-
ství penzionu je navíc grid-shell konstrukce, která je jako stvo-
řená pro pořádání různých společensko-kulturních akcí. Pro 
myslivce je v blízkém sousedství také bažantnice. Krásné okolí 
doslova vybízí k pořádání cyklistických a pěších výletů.

Penzion disponuje dvaceti lůžky a jeho předností je velká 
variabilita. Spodní buňky lze totiž různě propojit nebo naopak 
oddělit. Horní patro potom nabízí apartmány určené pro celé 
rodiny. Kolem objektu je dvanáct parkovacích míst.

Klidné venkovské prostředí penzionu U Lišáka nabízí alter-
nativu k ubytovacím prostorám, kterých je v podhůří Orlických 
hor nedostatek.
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divize Automotive
Prchalová Iva
Přikryl Tomáš

divize Wood
Tenglerová Alena
Hochmalová Renáta
Bubeníčková Lenka
Smutný Martin

divize Windows
Cifra Richard
Kufová Jana
Králová Ladislava
Krupka Pavel
Vuong Dinh Nghia
Tarant Petr

MATRIX Hotels
Didkovský Vitalij
Dobrovolná Radka
Michlová Magdaléna
Rozínková Monika
Šroler Radek

Dřevocentrum CZ
Čížek Josef
Honc Pavel
Střížek Daniel
Lupínek Jan
Kašparová Vladislava
Michalek Pavel
Smola Jiří
Svoboda Michal
Šanca Vojtěch
Šeďa Radoslav

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 únoru 2019



Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů KODIAQ: 
6,5 l/100 km, 147 g/km

ŠKODA NEJMIX
Nejlepší nabídka od ŠKODA AUTO

skodanejmix.cz

Namixovali jsme pro vás operativní leasing
ŠKODA Bez starostí
Chcete jezdit a nic neřešit? ŠKODA NejMix vám namixuje speciální nabídku
operativního leasingu ŠKODA Bez starostí. Pronajměte si vůz ŠKODA KODIAQ. 
Jednoduše a snadno.

ŠKODA KODIAQ

za Kč měsíčně 9 990

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Zobrazený vůz je ilustrativní. Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA KODIAQ Active, 2.0 TDI/110 kW 4×4 v ceně 804 400 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 20 000 km ročně. 
Uvedená pravidelná měsíční splátka 9 990 Kč včetně DPH obsahuje povinné a havarijní pojištění. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o. a druhou stranou závazkový vztah.

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