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• trojsklo minimalizuje tepelné úniky z vašeho domu až o 50 %
• navíc snižuje i míru přenášeného hluku dovnitř domu

   Akce se vztahuje pouze na fyzické osoby a objednávky uzavřené  
   od 1. 3. do 31. 5. 2019. Realizaci následně provedeme v dohodnutém termínu.
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Český výrobce oken a dveří
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Téma čísla: 4MATRIX myslí na budoucnost
Nový rok 2019 je už v plném proudu a mnozí z nás už pilně pra-
cujeme na splnění plánů či cílů pro tento rok – to je cíl krátko-
dobý. MATRIX si však určil ještě jeden dlouhodobý cíl, jehož vizí 
je maximální využití suroviny, kterou naše republika disponuje  
v největším měřítku, a tou je dřevo. 
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15Smrkové palubky od Woodu!
Kvalitní podlaha pro všechny
Pořádná podlaha je základem každého domu či bytu. Proto je zřejmé, 
že její kvalita by se v žádném případě neměla podcenit. Přeci jenom 
po ní budete chodit desítky let, tedy většinu života. MATRIX Wood 
nově přichází s nabídkou podlahových palubek ze smrku.

Při příležitosti konání 3M distributorské konference v Olomouci se 
konalo strategické jednání mezi vedením společností 3M a MATRIX 
Automotive. Alain Simonnet, generální ředitel 3M v regionu východní 
Evropy, ocenil délku a růst obchodní spolupráce mezi Automotivem  
a 3M. MATRIX je totiž největším průmyslovým distributorem s více 
než pětadvacetiletou tradicí.

MATRIX Automotive a 3M: 
Úzké sepětí pro dalších 25 let

Vážení čtenáři, 

jaro „klepe“ na dveře nezvykle brzy a dává 
nám jasné znamení, že přichází nová sezona. 
Dny se protahují, noci se zkracují a příroda se 
probouzí, aby se po zimním spánku ujala vlády.

S příchodem svěžího jarního vánku přichá-
zejí i nové myšlenky, které nás vždy navzájem 
obohatí, a to nám dává pocit spokojeného ži-
vota. Přeji všem čtenářům, aby zachytili svěží 
jarní vítr a pozitivně vstoupili do nové sezony. 

Jsme na vrcholu ekonomického cyklu  
a prozatím všechny zprávy nasvědčují tomu, že  
i v roce 2019 budeme prosperovat.

Přeji vám mnoho úspěchů v pracovním, ale  
i osobním životě a hlavně pevné zdraví!

Jakub Kaloč

Farma Třebešov:
Děláme poctivé 
zemědělství
Poctivá tradiční zemědělská farma. To je Farma Třebešov hospodařící 
podle receptu našich předků na cca 700 ha pozemků na Vrchách, ale 
také v okolí Lična a Třebešova. Součástí společnosti je navíc zvěřinový 
závod zpracovávající to nejlepší z Orlických hor a penzion U Lišáka na-
bízející krátkodobá i dlouhodobá ubytování.

• trojsklo minimalizuje tepelné úniky z vašeho domu až o 50 %
• navíc snižuje i míru přenášeného hluku dovnitř domu

   Akce se vztahuje pouze na fyzické osoby a objednávky uzavřené  
   od 1. 3. do 31. 5. 2019. Realizaci následně provedeme v dohodnutém termínu.

windows.matrix-as.cz

TROJSKLO ZA CENU 
DVOJSKLA

Český výrobce oken a dveří
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Všechno na jednom místě!
Klienti mají více pohodlí
Zákazníci Autocentra MATRIX toužící po pronájmu nového vozu si po-
malu zvykají na nové prostory, které se v Lipovce otevřely na sklonku 
loňského roku. Plnohodnotný servis pro zákazníky Škoda Auto se nyní 
poskytuje v krásném salonu.
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Pracujeme na výzkumu 
a vývoji vlastních produktů

Ve foyer hlavní budody v Třebešově se sešli Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc;  Prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.;  
Ing. Libor Burian, MBA; Ing. Jakub Kaloč a Ing. Martin Bárta.
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MATRIX INFO | téma čísla 

MATRIX myslí 
na budoucnost

„Jsem opravdu hrdý, že se nám podařilo 
nastartovat mnoho projektů.“

Ing. Jakub Kaloč

Vážení čtenáři,

Nový rok 2019 je už v plném proudu a mnozí z nás už pilně pracujeme na splnění plánů či cílů pro 
tento rok – to je cíl krátkodobý. MATRIX si však určil ještě jeden dlouhodobý cíl, jehož vizí je maximální 
využití suroviny, kterou naše republika disponujev největším měřítku, a tou je dřevo. 

V roce 2015 bylo podepsáno Memorandum v oblasti výzkumu a vývoje dřeva. Je zaměřeno přede-
vším na nejvhodnější využití dřeva, jeho modifikace pro zlepšení jeho vlastností, atp. Členové toho-
to Memoranda jsou vedle naší společnosti také Ministerstvo zemědělství, Lesy České republiky, s.p., 
Mendelova univerzita v Brně, Česká zemědělská univerzita v Praze a Česká lesnická akademie Trutnov. 

Jsme právem hrdí na vzájemnou spolupráci se všemi členy tohoto Memoranda, neboť k dnešnímu 
dni jsou výstupem čtyři užitné vzory, máme podán jeden patent a další dva patenty v přípravě. To 
jsou atributy, které nás odlišují od běžné zpracovatelské firmy. Stále více vnímáme důležitost výzkumu  
a vývoje vlastních produktů. V dlouhodobém horizontu je to jedna z cest, jak dát firmě budoucnost  
a možnost se dále rozvíjet. 

Jsem velmi rád, že se nám podařilo zaujmout naší vizí i další partnery z vědecké půdy, které se  
k Memorandu připojí v nejbližších dnech. O to víc nás těší, že s námi chtějí spolupracovat další uzná-
vané univerzity, kterými jsou České vysoké učení technické v Praze a Vysoké učení technické v Brně. 
Budeme tak moci rozšířit spolupráci o další projekty, na které mají tyto dvě technické univerzity speci-
alizaci a patří mezi jedničky v oboru. Mohu také sdělit, že probíhá jednání o přistoupení dalšího velmi 
důležitého člena, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu.  Velmi bychom si vážili jeho členství  
a prozatímní jednání zatím nasvědčují, že zájem z jejich strany je. Měli bychom významnou oporu  
v úpravě některých norem či legislativních předpisů, které je nutno změnit, abychom se dostali blíže 
běžným evropským standardům použití dřeva, které bylo prozatím mnoho let opomíjeno.

Co vlastně v rámci této spolupráce řešíme? Například nové nátěrové systémy, konstrukční systémy, 
spojování dřeva, modifikace vlastností pro zvýšení odolnosti a mnoho dalších témat. 

Co mají tyto projekty společného? Jsou zde dva pohledy. Prvním je zaměření projektů, kde je potom 
odpovědí využití dřeva pro stavební účely. Druhým, širším pohledem je maximální využití dřeva ve 
vertikálním řetězci, tzn. od těžby až po finální produkt pro zákazníky. Naším společným zájmem je, aby 
maximum přidané hodnoty zůstalo v ČR, tím budeme profitovat všichni.

Čeho chce MATRIX dosáhnout? Naším cílem je najít produkty, které obecně přispějí ke zvýšení po-
pularity využití dřeva. Ať ve vztahu ke zdravému bydlení, nebo v otázce k šetrnosti k přírodě, až po 
využití dřeva v oblastech, kde prozatím nemělo (alespoň v rámci ČR) příliš velké zastoupení.

Co říci závěrem? Jsem opravdu hrdý, že se nám podařilo nastartovat mnoho projektů, které osobně 
považuji za důležité a hlavně to, že MATRIX má stále mnoho plánů, vizí a hlavně lidí, kteří pracují na 
svých úkolech a se kterými tvoříme jednotný tým jdoucí naproti své budoucnosti. 

Přeji mnoho úspěchů všem svým kolegům a čtenářům MATRIX Infa. Pevné zdraví v roce 2019!

Ing. Jakub Kaloč
finanční ředitel a prokurista MATRIX, a.s.
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MATRIX INFO | správa

MATRIX Holding...
...je silným hráčem na česko-slovenském trhu.

MATRIX Holding bilancoval 
další úspěšný rok

Když se daří, tak se za svou prací každý ohlédne rád.  
V tomto duchu se konala další výroční schůze společnosti 
MATRIX. Na již tradiční akci se zaměstnanci Holdingu sešli 
ve velkém sále Letoviska Studánka v pátek 8. února.

V sérii prezentací se všichni přítomní dozvěděli novinky  
z bohatého života společnosti MATRIX, která je silným hráčem 
na česko-slovenském trhu. V minulém roce se řady Matrixáků 
opět mírně rozrostly. Nejvíce lidí přitom pracuje v divizi Wood, 
tu následuje Autocentrum. Všichni přitom mohou využívat bo-
hatou nabídku firemních benefitů.

Během celého odpoledne se u mikrofonu vystřídali zástup-
ci širokého spektra vedoucích pracovníků jednotlivých divizí. 
Jaroslav Švarc se za divizi Automotive pochlubil uzavřením vý-
znamného kontraktu na dodávku produktů pro letadla Airbus 
A320 nebo přípravou prestižní konference Trendy v povrcho-
vě přípravě a lepení.

Miroslav Moravec z Autocentra Lipovka připomněl, že za 
loňský rok se prodalo úctyhodných 1 507 vozů, což je mezi-
roční nárůst o 15,1 %. Významnou investicí potom byla rekon-
strukce salonu pro předávání vozů na operativní leasing.

Nárůst výroby plastových oken a dveří o 17 % a hliníkových 
dokonce o 60 % mohl pro změnu zmínit ředitel MATRIX Win-
dows Tomáš Hrábek. Úspěšná byla také divize Wood, která 
zavedla na nové pilnici v Třebešově dvousměnný provoz. Na-
bídka produktů se navíc rozšířila o nové rozměry hoblovaných 
prken a nové podlahové palubky.

Řada výše zmíněných výrobků se následně prodává v ře-
tězci dceřiných prodejen Dřevocentra CZ, o kterých referoval 
jejich ředitel Ing. Martin Konvalina. Nejdůležitějšími událostmi 
uplynulého roku potom bylo otevření dvou nových poboček 
ve Znojmě a Prostějově.

U mikrofonu nemohl chybět ani ředitel Letoviska Studánka, 
kde se celé setkání konalo, Bc. Petr Čermák. Ten se vedle stále 
se lepšících statistik obsazenosti hotelu zmínil také o široké 
paletě kulturně-společenských akcí, které mají na Studánce již 
letitou tradici.

Závěrem promluvil také vedoucí Farmy Třebešov Pavel 
Grund, který tak svým výkladem o rostlinné a živočišné vý-
robě ilustroval skutečně široké pole působnosti, kterým se 
společnost MATRIX zabývá.
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MATRIX INFO | aktuality

Zástupci společnosti MATRIX se zúčastnili komentované pro-
hlídky Arcibiskupského paláce v Praze. Působivou barokní 
stavbu ze 17. století si početná výprava prohlédla s poutavým 
výkladem historika Richarda Jozífa. Na snímku vidíte zleva  
Ing. Josefa Myslivce ml., Ing. Josefa Myslivce, Libora Buriana 
ml., Vlastimila Chaloupku, Evu Urbanovou, Ing. Bohumila Ur-
bana, Ing. Ivu Šafkovou, Ing. Jaroslava Šafka, Ing. Libora Bu-
riana, Ing. Danielu Burianovou, Ing. Ladislava Šimerdu, PhD.,  
Ing. Richarda Jozífa, Jarmilu Haldovou, Josefa Haldu, Bohusla-
va Straku, PhD., Martina Hájka, Doc. Bohuslava Straku, Ladisla-
va Skypalu a Jaroslava Švarce.

Zimní čas není pro zemědělce tolik náročný jako třeba období 
letních žní. Přesto se ale práce najde dostatek. Pracovníci Far-
my Třebešov mimo své obvyklé povinnosti ještě navíc pomá-
hají s rozhovozem řeziva po areálu třebešovské pilnice. Divizi 
Wood tak prokazují neocenitelnou službu.

MATRIX se toulal českou 
historií aneb Na návštěvě 
Arcibiskupského paláce

Farma Třebešov 
nezahálí ani v zimním 
období. Čile pomáhá 
divizi Wood

MATRIX si prohlédl 
vědecké pracoviště 
na ČVÚT Praha
Zástupci společnosti MATRIX uskutečnili zajímavou schůzku 
na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde si prohlédli 
vědecké pracoviště Univerzitního centra energeticky efektiv-
ních budov (UCEEB). Na obrázku zleva vidíte Doc. Ing. Petra 
Kuklíka, CSc., Ing. Martina Bártu, Ing. Jakuba Kaloče a Ing. Ro-
berta Járu.

Kamila Svícencová 
se loučí po dvaceti letech
Po dlouhých dvaceti letech se se společností MATRIX rozlou-
čila Kamila Svícencová. Před dvěma dekádami začínala v Tře-
bešově na výrobě štaflí a dřevěných oken. Posledních šest let 
potom pracovala v divizi Windows.

Do dalšího profesního i soukromého života Kamile přejeme 
jen to nejlepší! 
 Tým divize MATRIX Windows
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MATRIX INFO | automotive

Potenciál 
pro společný růst
MATRIX Automotive a 3M vidí společný potenciál v pokračování 
trendů inovací v oblasti průmyslového broušení a lepení.

MATRIX Automotive a 3M:
Úzké sepětí pro dalších 25 let
Při příležitosti konání 3M distributorské konference  
v Olomouci se konalo strategické jednání mezi vedením 
společností 3M a MATRIX Automotive. Alain Simonnet, 
generální ředitel 3M v regionu východní Evropy, ocenil 
délku a růst obchodní spolupráce mezi Automotivem  
a 3M. MATRIX je totiž největším průmyslovým distribu-
torem s více než pětadvacetiletou tradicí.

„Další potenciál pro společný růst vidím v pokračování 
trendů inovací v oblasti průmyslového broušení a lepení. 
Pro budoucí úspěch je nutné být připraven rychle a zodpo-
vědně řešit úkoly a příležitosti u našich stávajících i potenci-
onálních zákazníků. Obě firmy k tomu mají nejen tým profe-
sionálů, ale i vlastní aplikační laboratoře,“ popsal spolupráci 
ředitel MATRIX Automotive Jaroslav Švarc.

Doba se nekonečně zrychluje a každá společnost musí 
umět reagovat. Velmi důležitým aspektem je efektivní, vzá-

jemná a přesná komunikace. V tomto směru se výrazně zlep-
šují technologie, a to nejen v elektronické komunikaci, ale  
i ve sdílených přístupech do jednotlivých obchodních a lo-
gistických procesů. Tuto činnost koordinuje pro MATRIX 
Automotive a 3M Soňa Roventa-Hakszer, ředitelka pro dis-
tribuční kanály. 

„Tým MATRIX Automotive, pro který je dlouhodobá spo-
lupráce se společností 3M již zavedenou záležitostí, neusnul 
na vavřínech. Na úrovni obchodní, technické, oddělení kva-
lity, zákaznického servisu, ale i operativní logistiky je aktivně 
připraven čelit novým výzvám česko-slovenského průmys-
lového trhu,“ dodal závěrem Jaroslav Švarc.



MATRIX INFO | 9

MATRIX INFO | automotive

PRŮMYSLOVÉ 
PRODUKTY

BRUSNÉ A ŘEZNÉ KOTOUČE CUBITRON II
Technologie precizně tvarovaného zrna 3MTM u brusiv CubitronTMII po-
souvá produktivitu na novou úroveň. V porovnání s tradičními brusnými 
kotouči, u nichž je použitý oxid hlinitý, zirkonové nebo keramické zrno, 
brusiva CubitronTM II ubírají materiál rychleji a vydrží déle.

 » Unikátní technologie přesně tvarovaného zrna
 » Vyšší produktivita a delší životnost
 » Navrženo pro náročné řezání a broušení
 » Kotouče nezahřivají obrobek

LEPICÍ PÁSKY A SUCHÉ ZIPY
Široký výběr lepicích pásek a suchých zipů dává možnost řešení jakékoliv 
aplikaci. Pro použití v reklamním průmyslu, v automotive výrobě, v odvětví 
aftermarketu, v segmentu elektro nebo i pro použití v domácnosti. Zde 
všude najdou pásky a zipy od 3MTM svoje uplatnění.

 » Jednostranné a oboustranné lepicí pásky
 » Maskovací pásky, označovací PVC pásky
 » Refl exní pásky
 » Textilní a hliníkové pásky
 » Extrémně pevné VHB pásky, těsnící pásky
 » Suché zipy typu Duallock
 » Transférové lepicí pásky a výseky

OCHRANNÉ POMŮCKY A KOMPLEXNÍ 
OCHRANA PŘI PRÁCI
Chraňte svoje zdraví při jakékoliv práci. Vybírejte ochranné pomůcky 
z nabídky produktů 3MTM.

 » Ochrana zraku a sluchu
 » Ochrana hlavy a obličeje
 » Systémy pro ochranu dýchání
 » Ochranné obleky
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MATRIX INFO | autocentrum

Rodinu SUV posílil nový model. 
Představujeme Škodu KAMIQ

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 / manuál

Tachometr: 18 890 km
Motor: 1,0, benzin, 85kW
Do provozu: 01/2017

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, dešťový senzor, 
kola z lehkých slitin, ostřikovače svět-
lometů, metalický lak, přední mlhovky,  
xenonové světlomety, ukazatel vnější 
teploty, vyhřívaná zrcátka, tažné zařízení

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
el. ovládání zrcátek, klimatizace automa-
tická, loketní opěrka přední i zadní, malý 
kožený paket, Maxi Dot, multifunkční 
volant, nastavitelný volant, vyhřívaná 
sedadla, tempomat

379 000 Kč 
313 223 Kč bez DPH

Značka Škoda přichází s novým modelem. Rodina SUV 
se rozroste již na tři vozy, protože po Kodiaqu a Karoqu 
přichází nová Škoda KAMIQ. Název KAMIQ patří do ja-
zyka Inuitů žijících na severu Kanady a v Grónsku. Slovo 
samotné vyjadřuje stav, kdy něco přirozeně „padne jako 
ulité“, a to za všech okolností. Koncovka s Q potom zapa-
dá do nového názvosloví modelů kategorie SUV.

KAMIQ je městský crossover jako stvořený pro každo-
denní jízdu v moderním velkoměstě i mimo něj. Jedná se  
o kompaktní a lifestylově zaměřený vůz pro evropský trh, 
který spojuje výborné jízdní vlastnosti, zvýšenou pozici 
sedadel, lepší výhled z vozu a pohodlné parametry pro vý-
stup i nástup do vozu. Dominantou interiéru je volně stojící  
a dobře viditelný displej infotainmentu, čímž KAMIQ navazu-
je na interiérový koncept další nové Škodovky Scala.

Další digitální dominantou interiéru je na přání dodávaný 
virtuální kokpit s úhlopříčkou displeje 10,25 palců. Měkčený 
povrch přístrojové desky s velkoplošnými dekory přichází se 
specifickou úpravou povrchu, která napodobuje krystalickou 
strukturu.

Noví majitelé Škody KAMIQ jistě ocení jeho značnou pro-
stornost, kterou zabezpečuje rozvor o solidním rozměru  
2 651 milimetrů. Díky němu činí prostor před koleny ces-
tujících na zadních sedadlech až pohodlných 73 milimetrů. 
Zavazadlový prostor má potom objem 400 litrů, po sklopení 
zadních opěradel prostor vzroste dokonce až na celkových 
1 395 litrů.

Světovou premiéru bude mít nová Škoda KAMIQ od 5. do 
17. března 2019 na autosalonu v Ženevě.
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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: 24 090 km
Motor: 1.6, nafta, 85kW
Do provozu: 06/2017

Vnější vzhled a výbava
DO-centrální zamykání, kola z lehkých 
slitin, metalický lak, přední mlhovky, uka-
zatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka

Vnitřní výbava
Dekor interiéru (dřevo, hliník atp.), dě-

lená zadní sedadla, el. ovládání oken, el. 
ovládání zrcátek, handsfree, klimatizace 
mechanická, loketní opěrka přední, malý 
kožený paket, Maxi Dot, multifunkční  
a nastavitelný volant, navigační systém, 
vyhřívaná sedadla

389 000 Kč 
321 488 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

Zákazníci Autocentra MATRIX toužící po pronájmu no-
vého vozu si pomalu zvykají na nové prostory, které se  
v Lipovce otevřely na sklonku loňského roku. Plnohod-
notný servis pro zákazníky Škoda Auto se nyní poskytuje 
v krásném salonu.

„Nové předávací místo má velkou výhodu v tom, že shro-
mažďuje všechny služby na jednom místě. Příchozí zákazník 
se tak pohodlně orientuje v nabídce a hned ví, na koho se 
má obrátit,“ prozradil výhody nových prostor koordinátor 
salonu Lukáš Steklík.

Ten se bude muset se svými dvěma kolegy hodně ohánět 

i v letošním roce, protože zájem o pronájem vozů je stále 
velký. Loni si nový vůz půjčilo 1 090 lidí a podle statistik 
prvního měsíce roku 2019 bude zájem minimálně podobný. 
Nejvíce se přitom objednávají modely Fabia a Rapid.

Škoda Rapid ale bude svou výrobu pomalu končit, a proto 
ji v dohledné době v nabídce operativního leasingu nahra-
dí nový model Scala. Již nyní si další přírůstek široké rodiny 
značky Škoda mohou zákazníci objednat.

Mějte ale na paměti, že dodací lhůty vozů jsou orientační, 
proto není radno dobu objednání vozu podcenit.

Všechno na jednom místě! 
Klienti Autocentra mají více pohodlí
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Okna vám v Lipovce připraví 
i umělecký truhlář Petr Oubrecht
Do společnosti MATRIX se dostal zásluhou svého zná-
mého před necelými čtyřmi roky. Umělecký truhlář Petr 
Oubrecht patří do týmu divize Windows, ve které obslu-
huje sofistikovaný CNC stroj.

Jakou profesní zkušenost jste si do Windowsu přinesl?
„Vyučil jsem se v Rychnově nad Kněžnou jako truhlář. Po-

tom jsem si v Hradci Králové ještě dodělal maturitu na oboru 
umělecký truhlář. Pracovní zkušenost mám z Třebechovic pod 
Orebem odkud jsem ale rychle přešel do MATRIX Windows. 
Více než dva roky jsem vyráběl okna na CNC stroji v hale divize 
Wood v Třebešově. Poslední rok je ale stroj přestěhovaný na 
středisko Lipovka, takže pracuji zde.“

Na co všechno se tento stroj používá?
„Jedná se o CNC stroj, který používáme především za úče-

lem vývoje a výzkumu. Lze na něm vyrábět i profily netradič-
ních tvarů.“

Které všechny kroky musíte udělat, abyste z tohoto stro-
je získal konečný materiál?

„Nejprve je potřeba připravit samotný počítačový program, 
který programuje vedoucí výroby dřevěných oken Jiří Krištuf. 
Z jeho podkladů si nastuduji potřebné rozměry, podle kterých 
potom vychystám materiál. Následně zadám vygenerovaný 
program, vložím připravený materiál do stroje a spustím ho. 
Stroj se musí samozřejmě kontrolovat, ale jinak pracuje zcela 
sám.“

Na které nejzajímavější zakázce jste v poslední době pra-
coval?

„V současné době pracujeme na velké zakázce pro Farní 
charitu v Rychnově nad Kněžnou. Také jsem připravoval zakáz-
ku bezcinkových hranolů. Na ní je zajímavé, že na pohledové 
straně profilu nejsou vidět spoje.“

Co vás na této práci nejvíce baví?
„Určitě obsluha CNC stroje, která je opravdu zajímavá. Ne-

mám problém ani s vychystáváním materiálu, protože tvrdší 
práce jako hoblování, krácení, broušení nebo protahování mě 
baví také.“

Závěrem nám řekněte něco ze svého soukromého života.
„Rád chodím do přírody a baví mě muzika. Věnuji se hře na 

saxofon a učím se na kytaru.“
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Glassbus:
Patnáct tun plných skla

MATRIX Windows absolvoval 
školení v originálním prostředí

Nudná přednáška v zaprášené kanceláři? Vůbec ne! Sou-
částí produktového a technického školení dodavatelů 
MATRIX Windows byl i originální glassbus, tedy pojízd-
ný předváděcí prostor, který zaparkoval v areálu spo-
lečnosti MATRIX v Třebešově.

„O glassbusu jsem se dozvěděl nedlouho před jeho příjez-
dem. Jeho přítomnost pro nás všechny tedy byla překvape-
ním, protože obvykle se školení koná bez autobusu,“ upozor-
nil na nezvyklé zpestření tradičního zaměstnaneckého školení 
ředitel divize Windows Tomáš Hrábek.

Glassbus od společnosti AGC je velký patnáctitunový au-
tomobil, který tvoří malý showroom se vzorky skel a dalších 
produktů. Samotná ukázka byla součástí školení, které se ko-
nalo v loveckém salonku Farmy Třebešov ve středu 20. února. 
Přednášet přijeli zástupci dodavatelských firem Soudal, AGC, 
Aluprof a VBH.

Setkání navazovalo na první produktové školení týkající se 
barev Rhenocoll, parapetů společnosti Radek Sadil, kování fir-
my RT a informací od společnosti Illbruck zabývající se řešením 
připojovacích spár. V neposlední řadě zaměstnance Window-
su o nové informace obohatila i firma Gealan, která je dodava-
telem plastových okenních profilů.
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Okna od Windowsu mění vzhled 
stavby v Týništi nad Orlicí

Na další z četných referenčních staveb divize MATRIX 
Windows se podíváme do Týniště nad Orlicí. V současné 
době zde zaměstnanci z Lipovky realizují montáž dřevě-
ných oken z profilu MATRIX EURO VI 92 na budově Ústa-
vu sociální péče pro mládež.

Stavba prochází celkovou rekonstrukcí a jak je vidět na fo-
tografiích, nová okna zcela mění vzhled budovy. Byly totiž na-
instalovány velké rozměrné prvky a rohové sestavy o vysoké 
hmotnosti, a to až 350 kg. Velké prosklené plochy se musely 
vyzdvihnout pomocí speciálního manipulátoru s vakuovou 
přísavkou. Montáž byla opravdu vysoce náročná a vyžádala si 
perfektní koordinaci celého týmu montážních techniků.

Budova bude po dokončení sloužit jako ubytování pro tě-
lesně postižené v rámci projektu Ústavu sociální péče Trans-
formace pro mládež Kvasiny.

Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

Jana Kufová, tel.: 777 712 783
Petr Karásek, tel.: 778 493 232
Josef Linhart, tel.: 776 036 524
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Smrkové palubky od Woodu! 
Kvalitní podlaha pro všechny
Pořádná podlaha je základem každého domu či bytu. Pro-
to je zřejmé, že její kvalita by se v žádném případě nemě-
la podcenit. Přeci jenom po ní budete chodit desítky let, 
tedy většinu života.

MATRIX Wood nově přichází s nabídkou podlahových palu-
bek ze smrku, které jsou kvalitní alternativou k již vyráběným 
produktům z dubu a modřínu. Smrk patří již po staletí k velmi 
oblíbeným materiálům vyznačujícím se výjimečnou kvalitou  
a líbivým vzhledem. Jedná se o tradiční produkt, který bez 
problémů obstojí i v dnešní široké nabídce nejrůznějších ma-
teriálů.

Neváhejte a zkuste smrkové palubky od tradičního českého 
výrobce z podhůří Orlických hor.

Dřevina Rozměr (mm) Délka (mm) Vlhkost Kvalita Balení (ks) Kusů v paketu

smrk 19 x 121 3 000 – 4 000 8 % +/- 2 % A/B, B/C 4 224

smrk 24 x 146 3 000 – 4 000 8 % +/- 2 % A/B, B/C 4 224

smrk 28 x 146 3 000 – 4 000 8 % +/- 2 % A/B, B/C 4 224

Novinka od MATRIX Wood – palubka ze smrku
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                               pod Orebem

KRATINA

1.127,- / prm
BALÍKY

865,- / prm

LATĚ

649,- / prm

JARNÍ VÝPRODEJ

Dubové palivo za výhodné ceny

Možnost sjednání dopravy:

kontejner 3,5 t (+420 777 302 332)

kontejner 9 t (+420 777 302 332)

Prodej:

Po – Pá 

6.00 – 14.00

Pila MATRIX a. s.

Ambrožova 993,

503 46 Třebechovice pod Orebem

Tel.: +420 495 593 944

pila.trebechovice@matrix-as.cz

C
eny jsou uvedeny včetně D

P
H

.
C

eny jsou uvedeny včetně D
P

H
.
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Dřevocentrum CZ představuje 
nově obsazená pracovní místa

Společnost Dřevocentrum CZ má za sebou personální 
změny. Vedením pobočky v Pardubicích byla nově pově-
řena od 1. března Hana Salavcová . Do týmu navíc přibyl 
od stejného dne i nový obchodní zástupce Martin Řehá-
ček. Obou jsme se zeptali na několik otázek.

Hana Salavcová

Začínáte pracovat v Dřevocentru CZ na pozici Vedoucí 
pobočky v Pardubicích. Jaké zkušenosti si na svou novou 
pozici přinášíte?

„Ve firmě Dřevocentrum CZ pracuji již 11 let. Začínala jsem 
na pobočce v Medlešicích u Chrudimi jako prodejce a admi-
nistrativní podpora. Mám dlouholeté zkušenosti z prodeje 
dřevařských materiálů a komunikací se zákazníky z tohoto 
oboru. Také jsem byla odpovědná za správné evidování do-
šlých faktur a přípravu pro účtování. Tyto znalosti jsem si  
s sebou přinesla i do pobočky v Pardubicích, kde pracuji  
od 1. ledna loňského roku.“

Co uděláte ve svém novém zaměstnání jako první?
„V první řadě je potřeba stabilizovat pracovní kolektiv a při-

pravit se na další sezonu v nabídce nejenom truhlářských ma-
teriálů, ale také stavebního řeziva a konstrukčních materiálů.“

Máte už představu, který sortiment je potřeba v Pardu-
bicích rozšířit?

„Pracujeme na doplnění skladových zásob, novinek ze 
sortimentu laminovaných materiálů od výrobců Kronospan 
a Egger. Dále jsme rozšířili nabídku hoblovaných materiálů 
ze severského smrku a chceme rozšířit rozměrovou nabídku 
stavebního řeziva. Bude také doplněna nabídka truhlářského 
řeziva o kvalitní dub z výroby společnosti MATRIX, a.s.“

Pardubice jsou velké město. Jak vnímáte konkurenci po-
dobně zaměřených obchodů?

„Aktivitu konkurence vnímáme velmi intenzivně. Jedná se o 
specializované prodejce stejného zaměření nebo hobby mar-
kety. My se snažíme zákazníky zaujmout především širokou 
nabídkou kvalitního sortimentu od prověřených dodavatelů 
a rychlým servisem v řezání a olepování nábytkových dílců  
z laminovaných materiálů.“

Martin Řeháček

Na začátku měsíce jste nastoupil jako obchodní zástup-
ce do Dřevocentra CZ. Kterými zkušenostmi se můžete 
pochlubit?

„Pracoval jsem 14 let v prodeji dřevařských materiálů s na-
bídkou výroby nábytkových dílců. Tyto zkušenosti a přehled 
v sortimentu bych nyní chtěl nabídnout firmě Dřevocentrum 
CZ.“

Na kterou oblast se jako obchodní zástupce nejvíce zamě-
říte?

„Mojí prioritou bude obsluha a péče o zákazníky na Pardu-
bicku a Chrudimsku. Potřebujeme se zaměřit především na 
truhláře a výroby nábytku.“

O které produkty nebo služby byste chtěl nabídku míst-
ních poboček rozšířit?

„Rozsah služeb a nabídky materiálů je již nyní rozsáhlý. Při 
naskladňování nových materiálů budeme vycházet především 
z konkrétních požadavků zákazníků. Chtěl bych podpořit na-
bídku a prodej interiérových dveří Solodoor i s kompletní do-
dávkou na klíč a s montáží.“
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Hvězdy populární 
StarDance tančily 
na Studánce

Na plesu společnosti MATRIX 
zatančily hvězdy StarDance
Prvním vrcholem bohatého kulturně-společenského 
života společnosti MATRIX byl čtrnáctý reprezentační 
ples. Zatančit si a pobavit se přišli zaměstnanci, partneři 
a přátelé firmy z Třebešova v sobotu 9. února do hotelu 
Studánka.

A večer to byl skutečně povedený. Hned na začátek si všich-
ni přítomní vychutnali opravdovou lahůdku. Své taneční umě-
ní totiž přišli předvést vítězové známé soutěže České televize 
StarDance z roku 2016 Veroniká Lálová a stále populárnější 
český herec Zdeněk Piškula. Celý večer pěkně rozparádili po-
vedeným tangem.

Při další přestávce ohlásil moderátor večera a ředitel hote-
lu v jedné osobě Petr Čermák vystoupení dětí z jazykové ško-
ly v Třebešově. V dalším průběhu večera nechyběla ani bar-

manská show. Barmani připravili dva drinky, které si následně 
mohly vychutnat paní Burianová a paní Švarcová.

Na hlavní parket se během večera ještě jednou vrátila 
Veronika Lálová. Spolu s Petrem Čermákem totiž vyhlásila 
vítěze tomboly, ve které byla hlavní cenou luxusní televize.

Že se celý ples náramně vydařil krásně dokumentuje 
fakt, že ho poslední tanečníci opouštěli nad ránem.
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Farma Třebešov: 
Děláme poctivé zemědělství
Poctivá tradiční zemědělská farma. To je Farma Třebešov 
hospodařící podle receptu našich předků na cca 700 ha 
pozemků na Vrchách, ale také v okolí Lična a Třebešova. 
Součástí společnosti je navíc zvěřinový závod zpracová-
vající to nejlepší z Orlických hor a penzion U Lišáka nabí-
zející krátkodobá i dlouhodobá ubytování.

Půda je nenahraditelná surovina, jedná se o základní vý-
robní prostředek, dědictví našich otců. Je potřeba si jí vážit 
a pečlivě se o ni starat a vylepšovat její produkční hodnotu. 
Těmito osvědčenými zásadami se řídí rostlinná výroba Farmy 
Třebešov.

„Farma Třebešov v současné době dokončuje neblahé dě-
dictví po hospodaření společnosti Europork. Jsme velmi rádi, 
že majitelé pozemků, kteří nám dali důvěru, uzavřeli ve většině 
případů smlouvy o smlouvách budoucích, které začnou platit 
po ukončení smluv s Europorkem. Díky tomu si zajistili vysoké 
pachtovné i pro roky budoucí a my si tohoto výrazu důvěry vel-
mi vážíme. Jedná se o projev důvěry v dobré hospodaření Far-
my Třebešov,“ komentuje současnou situaci vedoucí rostlinné 
výroby Stanislav Rejman.

Velkým problémem českého zemědělství je v posledních 
letech sucho. To se nevyhýbá ani podhůří Orlických hor, které 
je na nedostatek vody náchylné. Letošní zima je ale naštěstí 
bohatá na sníh a tím pádem se do určité míry vláha doplňuje. 
Přesto je ale důležité udržet vláhu v krajině. S lepší vsakovatel-
ností pomáhá hnojení. Právě proto v těchto dnech probíhá na 
Farmě Třebešov navážení hnojiva, protože Farma hospodaří  
s klasickou organickou hmotou a nevyužívá digestát z bioply-
nových stanic. Tradiční péče o půdu výrazně zvyšuje kvalitu or-
nice a přispívá tak k lepšímu zemědělskému využití půdy.

Slova Ing. Libora Buriana
„V České republice je přibližně 4,25 mil. ha zemědělské 

půdy, z toho 3 miliony ha orné půdy a na jednoho obyva-
tele připadá cca 0,3 ha orné půdy. To není moc. Ještě více 
je alarmující skutečnost, že denně se zastaví (zemědělsky 
znehodnotí) více než 10 ha orné půdy!

To je dokonalá ukázka dlouhodobého selhávání státu  
v ochraně zemědělské (produkční) půdy a rozporu mezi 
slovy a skutky. Žijeme zde, vychováváme zde svoje děti 
a proto nám záleží na tom, abychom krajinu zvelebova-
li. Každodenní poctivá práce s půdou, využívání orga-
nického hnojení (a to hlavně v těchto suchých a teplých 
letech) a každoročně vysazené ovocné stromy v krajině  
a zakládané zelené remízky jsou toho důkazem.

Proto uvítáme důvěru majítelů pozemků v nás a způ-
sob našeho hospodaření. Jsme rádi, že se nám podařilo 
uzavřít přímé pachty s majiteli půdy po firmě Europork a 
to ihned nebo na smlouvách o smlouvách budoucích za-
čínajících platit po doběhnutí stávajících smluv. Máme zá-
jem o pronájem nebo koupi zemědělské půdy do dalších 
let. Zaplatíme ihned a tu nejlepší cenu.

Děkujeme a provoláváme 
„Českému zemědělství zdar!“
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Vrcholem 
mysliveckého plesu 

byla bohatá tombola

V Třebešově se tančilo 
na tradičním mysliveckém plese

Velmi veselo bylo poslední únorový pátek ve Společen-
ském domě v Třebešově. Konal se zde totiž tradiční ples 
Myslivecké společnosti MATRIX, který patří do bohatého 
kulturního kalendáře domovské obce společnosti MA-
TRIX.

Přátelé dobrého tance a myslivosti si užili mimo plné porce 
zábavy doprovázené takty hudební skupiny Antares také vel-
mi bohatou tombolu, ve které byla, mimo jiné, zvěřina. Hlavní 
cenu – divočáka – vyhrál Dušan Hloušek z Kostelce nad Orlicí. 
Manželé Hlouškovi z Třebešova si domů odnesli dřevěné šta-
fle, které do cen věnovala divize Wood. Šťastnou ruku při vý-
běru losů měla i Pavla Jebousková z Kostelce nad Orlicí, která 
vyhrála danče.
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Kančí guláš podle staročeského 
receptu! Vyzkoušejte! 
Recept máte, maso dodáme

Kančí guláš
Ingredience: divoké koření, 5 lžic černého pepře, 5 lžic celého jalovce, 15 bobkových listů, 5 lžic nového koře-
ní, 1 lžička soli, 1 kg kančího plecka, 150 g másla, 5 středních cibulí (nakrájených najemno), 250 g anglické slani-
ny (pokrájené na kostičky), sůl a pepř, 3 lžičky celého kmínu, 3 lžíce tmavého rumu, 500 ml suchého červeného 
vína, 1,5-2 l hovězího vývaru, citronová šťáva, 40 g hladké mouky, cibule, víno, zvěřina

Postup: Divoké koření dejte do hrnce a zalijte jedním litrem vody, přiveďte k varu a 25 až 30 minut vařte. Na 
závěr přisypte sůl a počkejte až vývar vychladne. Poté do něj vložte celé maso tak, aby bylo úplně ponořené  
a dejte ho aspoň na šest hodin odležet do lednice .

Kance vyndejte z nálevu a nakrájejte na kostičky velikosti sousta, osolte, opepřete. Cibulku smíchejte s kmínem 
a troškou soli a osmahněte ji na 100 g másla do tmavě zlatavé barvy. Pak vsypte slaninu a čtyři minuty opékej-
te, přidejte maso a nechte ho ze všech stran zatáhnout. Přilijte rum a červené víno a asi deset minut poduste 
– alkohol by se měl trochu odpařit, ale neměl by se úplně vyvařit. Poté maso vyjměte a do základu vlijte hovězí 
vývar a omáčku přiveďte k varu, zakápněte trochou citronové šťávy.

Ze zbytku másla a hladké mouky připravte světlou jíšku. Vmíchejte ji do omáčky, vraťte do hrnce maso a duste 
pětadvacet až třicet minut doměkka.

zdroj: apetitonline
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divize Automotive
Hladký Víktor
Švarc Jaroslav

divize Wood
Novák Josef
Žabka Josef
Sladomel Václav
Jindra Jindřich
Hlaváček Lukáš
Šejnová Jiřina

divize Windows
Krištuf Jiří
Svícencová Kamila
Vančura Jaroslav

MATRIX Hotels
Holubová Vendula
Jedličková Romana
Kroupová Marie

Dřevocentrum CZ
Melichar Matěj
Šubrt Bořek
Šálová Irena

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 březnu 2019



Rozhoupejte se pro akční nabídku ŠKODA NejMix. Nyní Vám 
ŠKODA NejMix přináší vůz NOVÁ ŠKODA FABIA za akční cenu 
3 333 Kč měsíčně při fi nancování se ŠKODA Financial Services. 

ŠKODA NejMix, vždy ty nejvýhodnější nabídky pro Vás. 

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA FABIA 1.0 MPI Active v ceně 219 900 Kč při fi nancování se ŠKODA Financial Services v ceně 219 900 Kč: splátka předem 85 000 Kč (39 %), výše úvěru 
134 900 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 215 672 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 265 950 Kč, RPSN vč. pojištění 24,5 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední, 
nerovnoměrná splátka 65 970 Kč, měsíční splátka úvěru 2 495 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 333 Kč, úroková sazba p. a. 15,34 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, 
povinné ručení (5% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: věk klienta 50 let a běžné použití 
vozu. 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.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu NOVÁ ŠKODA FABIA: 4,6–4,9 l/100 km, 106–113 g/km

Ilustrativní fotografi e

ROZHOUPEJTE SE 
PRO NOVÝ VŮZ ŠKODA FABIA
JIŽ ZA 3 333 KČ MĚSÍČNĚ

skodanejmix.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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