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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Rozšiřte možnosti svého vozu a vyberte si ze stovek inovativních a praktických produktů ŠKODA Originálního příslušenství. Získáte bezpečné 
a kvalitní doplňky, které jsou plně kompatibilní s modely ŠKODA a podléhají náročnému testování. Navíc můžete do konce května využít na akční 
sortiment příslušenství slevy 10-53 %. Vybrané letní pneumatiky pořídíte se slevou až 25 %.

Myslíme i na vaši bezpečnost. Z naší široké nabídky jsme pro vás vybrali například nástupní prahy pro vůz KAROQ nebo dětská zpětná bezpečnostní 
zrcátka. Pořiďte si kvalitní ŠKODA Originální příslušenství a užijte si jaro naplno.

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

Využijte akční nabídku ŠKODA 
     Originálního příslušenství

    PŘIPRAVTE SE NA 
JARNÍ ZÁŽITKY VČAS

Do 31. 5. 2019

Sleva až 53 %

Originální příslušenství
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Téma čísla: 4Dřevocentrum CZ 
stále rozvíjí spolupráci 
se zákazníky a dodavateli
Všem děkujeme za přízeň a spolupráci v uplynulém roce, kdy jsme  
v rámci prodejů Dřevocentra CZ dosáhli rekordních obratů. Pozitivního 
vývoje prodejů jsme v loňském roce docílili především díky úzké spolu-
práci s našimi zákazníky a dodavateli materiálů. Velký podíl na úspěš-
ném prodeji má osobní přístup našich prodejců na pobočkách, kteří 
se podílejí na dodávkách dřevařských materiálů do konstrukcí staveb  
a také pro povrchové konstrukce v podobě fasád a dřevěných obkladů. 

16
14MATRIX ví, jak lze 

využít modřínové dřevo 
v exteriérových aplikacích
Dřevo modřínu evropského má řadu nesporných výhod při využití  
v exteriérových aplikacích. Poměrně dobře odolává poškození dřevo-
kaznými houbami, v expozicích bez kontaktu se zemí není nutná fun-
gicidní ochrana (dle ČSN EN 460). I obávaný škůdce v krovech, nebo 
jinak zabudovaném dřevě – Tesařík krovový se mu vyhýbá.

Vážení čtenáři, 

sněhová pokrývka již definitivně mizí i z hor-
ských oblastí a firma Dřevocentrum CZ stojí na 
prahu nové prodejní sezony. Naše sklady jsou 
naplněné zbožím a jsou připravené splnit i ta 
nejnáročnější přání našich zákazníků z řad pro-
fesionálů, ale i domácích kutilů.

Pevně věřím, že investice do rozvoje Dřevo-
centra CZ uskutečněné v loňském roce budou 
zhodnoceny a budeme vám schopni nabídnout 
rozšířený sortiment i kvalitnější služby. Také 
na letošní rok máme připraveny další nemalé 
investice do rozvoje prodeje a hledáme nová 
místa pro vybudování dalších dvou prodejních 
středisek.

Těším se na další spolupráci a přeji všem 
řadu dobře zrealizovaných projektů a zakázek  
s radostí, kterou může práce se dřevem při-
nést.

Martin Konvalina

Zkušenosti ze Studánky 
zúročil Tomáš Kovačovský 
na soutěži
Vynikajícího úspěchu, na kterém má svůj podíl i Letovisko Studánka, 
dosáhl Tomáš Kovačovský. Student Střední školy technické a řemeslné 
z Nového Bydžova, se kterou úspěšně spolupracuje právě Studánka, 
skončil v barmanském klání na parádním druhém místě. Úspěchu do-
sáhl v rámci soutěže Na Karmeli 2019.
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Autocentrum MATRIX 
nechybělo na slavném 
autosalonu v Ženevě
Na břehu Ženevského jezera se v první půlce března opět sešla au-
tomobilová smetánka z celého světa. Mezi nablýskanými vozy před-
ních světových značek nechyběla ani mladoboleslavská Škodovka,  
k jejímž důležitým prodejcům patří Autocentrum MATRIX z Lipovky. 
A právě jeho ředitel Miroslav Moravec se byl na známé výstavě ve 
druhém největším švýcarském městě podívat.
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Dřevocentrum CZ 
opět navýšilo obraty
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Dřevocentrum CZ 
stále rozvíjí spolupráci 
se zákazníky a dodavateli

Úroveň skladových zásob Dřevocentra CZ 
již přesáhla 85 milionů korun

Vážení obchodní partneři, spolupracovníci.

Všem děkujeme za přízeň a spolupráci v uply-
nulém roce, kdy jsme v rámci prodejů Dřevocent-
ra CZ dosáhli rekordních obratů.

Pozitivního vývoje prodejů jsme v loňském 
roce docílili především díky úzké spolupráci  
s našimi zákazníky a dodavateli materiálů. Velký 
podíl na úspěšném prodeji má osobní přístup na-
šich prodejců na pobočkách, kteří se podílejí na 
dodávkách dřevařských materiálů do konstrukcí 
staveb a také pro povrchové konstrukce v po-
době fasád a dřevěných obkladů. Nemalý přínos  
v obratech má také náš servis výroby nábytko-
vých dílců v podobě řezání a olepování lamino-
vaných desek a dodávek truhlářského sušeného 
řeziva a nábytkového kování. 

Podařil se nám také další významný krok při 
rozšiřování působnosti naší prodejní sítě. Otevře-
li jsem nové středisko ve Znojmě a druhé v Pro-

stějově. Obě střediska jsou vedena zkušenými 
pracovníky a ve svých lokalitách si hned našla své 
zákazníky. Pracujeme na tom, aby v letošním roce 
obě nová střediska významnou měrou přispěla 
k obchodním úspěchům Dřevocentra CZ. Pro 
podporu prodeje fyzickým osobám tento měsíc 
spouštíme celoplošnou marketingovou kampaň. 
V letákové akci nabízíme desítky vybraných pro-
duktů za akční ceny s podporou rozhlasu a rekla-
my v inzertních novinách. 

Tak jak se rozrůstá prodej doplňkového sor-
timentu, tak se nám také rozrůstá seznam do-
davatelů. V nejvýznamnějších komoditách však 
budujeme pevné vazby s významnými výrobci. 
Naším cílem je především spolupráce s tuzem-
skými výrobci a dodavateli. Abychom uspokojili 
poptávku po některých materiálech, musíme ale 
spolupracovat také se zahraničními dodavateli. 
Naše nákupy soustřeďujeme do velkých objemů 
pro získání co nejvýhodnější nákupní ceny. Není 
však naší prioritou oslnit zákazníky nejnižší nabíd-
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kovou cenou, ale právě nejlepší možnou kvalitou a osobním 
přístupem. Pro takový styl nákupů a prodeje zlepšujeme naši 
logistiku a nadále rozšiřujeme skladové prostory ať už staveb-
ními úpravami, tak také výstavbou hal a regálových systémů. 
Pro lepší představu uvádím úroveň skladových zásob na všech 
střediscích, které dnes již přesahují 85 milionů korun.

A co jsme dělali v zimě? Samozřejmě že jsme nespali! Za-
měřili jsme se na zdokonalování znalostí našeho personálu 
na školeních. Tak jak roste nabídka doplňkového sortimentu, 
rostou i nároky na znalosti tohoto zboží. Jedná se především 
o spojovací materiál a povrchové nátěrové hmoty. Absolvovali 
jsme školení u českého výrobce vrutů HPM TEC, s.r.o., kde jsme 
také prošli výrobní část výroby vrutů RAPI-TECH. Na fotografii 
na minulé stránce můžete vidět vsázku vrutů do pece pro po-
vrchové kalení.

Součástí exkurze byl i výklad ohledně testování mechanic-
kých vlastností vrutů s důrazem na četnost testů pro splnění 
maximálních požadavků na kvalitu. V praktických ukázkách 
jsme pak vyzkoušeli aplikaci vrutů pro pevné spoje, upevnění 
teras a fasád a také využití stavebního kování v praxi. Dále jsme 
absolvovali školení u dodavatele kvalitních nátěrových hmot 
OSMO, jehož součástí je workshop s testováním nanášení jed-
notlivých povrchových úprav na rozličné materiály. U stejného 
dodavatele jsme si prohlubovali znalosti v materiálech urče-
ných pro pokládku dřevěných podlah, teras a dřevěných fasád.
Věřím, že všechny tyto aktivity nás zase posunuly o další krok 
kupředu k uspokojení vašich potřeb a požadavků.

Přeji Vám spoustu obchodních úspěchů a budování s mate-
riály dodaných z Dřevocentra CZ nebo od kolegů z ostatních 
divizí MATRIX a.s.

Ing. Martin Konvalina
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MATRIX Windows se tradičně účastní velkého množství sta-
vebních výstav, na kterých prezentuje široké portfolio svých 
výrobků. Předposlední březnový víkend nechyběli zaměstnan-
ci z Lipovky ani na již 22. Hradecké stavební výstavě s podtitu-
lem Stavba a zahrada, která se v Kongresovém centru ALDIS  
v Hradci Králové uskutečnila od 22. do 24. března tohoto roku.

Společnost MATRIX dále rozvíjí své aktivity na akademické 
půdě. Nedávno se vrcholný management firmy sešel s děka-
nem Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec 
Králové prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D. Jednání 
vyústilo v možnost uskutečnit dvě přednášky pro studenty  
a veřejnost. Jedna přednáška bude zaměřena na Cestovní 
ruch (Hotel Studánka) a druhá na ekonomiku a zajímavosti  
z praxe holdingu MATRIX. Na obrázkuk zleva Ing. Jakub Kaloč, 
Ing. Libor Burian, MBA a prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.

Tradiční účastník 
stavebních výstav
Windows nechyběl 
ani v Hradci Králové

Společnost MATRIX 
domluvila spolupráci 
s Fakultou informatiky 
a managementu UHK

V Třebešově 
se opět impregnuje
V polovině března divize Wood instalovala novou impregnační 
vanu. V Třebešově je tak opět možnost ošetřit stavební řezivo 
proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. „Impregnaci 
provádíme máčením v roztoku účinné látky Dřevosan Pro-
fi s nádechem hnědé barvy. Tuto možnost okamžitě uvítali 
naši zákazníci nejen z řad stavebních firem a tesařů, ale také 
z obchodních organizací, kterým naše řezivo dodáváme pro 
další prodej. Nejčastěji takto ošetřujeme boční řezivo a střešní 
latě“, řekl Petr Brandejs, který má obsluhu tohoto zařízení na 
starost.

MATRIX při představení 
Škody Scala v Seville
Stalo se dobrou tradicí, že Škoda Auto představuje své nové 
modely v atraktivních světových destinacích. Nový kompaktní 
model Scala se ukázal nejprve v izraelském Tel Avivu a od 3. do 
4. dubna také v prosluněné španělské Seville. Do andaluského 
hlavního města se na přírůstek do bohaté rodiny vozů Škoda 
přijeli podívat také generální ředitel společnosti MATRIX Ing. 
Libor Burian a ředitel Autocentra MATRIX Miroslav Moravec.
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PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ, ODSÁVACÍ STOLY 
A VYSAVAČE DYNABRADE
Profesionální nářadí a odsávací stoly Dynabrade  
jsou řešením do každého provozu 

Více info na:

matrix-automotive.cz/kompozity

TECHNOLOGIE DĚLĚNÍ MATERIÁLU  
A POVRCHOVÝCH ÚPRAV 3M 
Produkty pro broušení, leštění, čištění a finalizaci povrchů

LEPICÍ TECHNOLOGIE 3M 
Víceúčelová sprejová lepidla, strukturální lepidla a pásky

PRŮMYSLOVÉ UTĚRKY 
Víceúčelová čistící textílie značky Chicopee

1-K POLYURETANOVÉ LEPICÍ SYSTÉMY 
Tvorba pružných spojů při lepení kompozitních materiálů
Výhradní zastoupení značky DOW-DuPont

METYL-METAKRYLÁTOVÉ LEPICÍ SYSTÉMY 
Vysokopevnostní konstrukční spoje 
Výhradní zastoupení pro EBS - Acralock

APLIKAČNÍ TECHNIKA
Pro práci s lepicími systémy

MATRIX LABORATORY 
Testování navržených lepených spojů

OCHRANNÉ POMŮCKY A OCHRANA PŘI 
PRÁCI 
Ochrana pracovníků a čistota pracovního prostředí

LEPICÍ PÁSKY A PĚNOVÉ IZOLAČNÍ  
MATERIÁLY 3M
Polyesterové, nylonové a pomocné pásky značky 3M

TECHNOLOGIE 
PŘI VÝROBĚ KOMPOZITŮ
VYRÁBÍTE NEBO POUŽÍVÁTE KOMPOZITNÍ MATERIÁLY PRO SVOJE VÝROBKY? ZASTAVTE SE U NÁS.

Pro broušení a lepení dodáváme řešení
už od roku 1991

MATRIX A.S. DVIZE AUTOMOTIVE 
Třebešov 1
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Česká republika

Tel.: +420 494 384 593
Fax: +420 494 384 604

E-mail: obchod@matrix-as.cz
Web: automotive.matrix-as.cz

MATRIX TRADE S.R.O. SLOVAKIA 
Seredská 255
917 05 Trnava
Slovenská republika

Tel.: +421 (0)33 534 75 21
Fax.: +421 (0)915 269 922

E-mail: matrixtrade@matrixtrade.sk
Web: matrixtrade.sk



MATRIX INFO | 9

MATRIX INFO | automotive

V Paříži se představilo 
1 300 vystavovatelů 

ve 26 pavilonech

Automotive opět nechyběl na 
veletrhu polymerních kompozitů
Opět po roce se v hlavním městě Francie sešli přední svě-
toví odborníci v oblasti polymerních kompozitů. Na vele-
trhu JEC 2019 samozřejmě nechyběli ani zástupci MATRIX 
Automotive, a to ředitel Jaroslav Švarc a Milan Holý, ve-
doucí skupiny lepicich systémů.

„S lepenými spoji máme zkušenosti od roku 1997. Tehdy 
jsme zahájili spolupráci se švýcarskou společností Gurit-Es-
sex, která byla o tři roky později začleněna do koncernu Dow 
Chemical. Na začátku naší činnosti jsme pracovali především 
s polyuretanovými lepidly používanými na lepení autoskel. 
Pak MATRIX Automotive rozšířil svou činnost na konstrukční 
lepení strukturálními jednosložkovými epoxitovými lepidly,“ 
upřesnil, proč byla návštěva na veletrhu pro Automotive tak 
důležitá, ředitel divize Jaroslav Švarc.

Během let se Automotive vypracoval na jednu z nejdůle-
žitějších firem na trhu s brusnými a lepicími technologiemi  
v Čechách a na Slovensku. Výjimečné postavení potom společ-
nosti z Třebešova dává vlastní aplikační laboratoř, díky které je 
MATRIX Automotive schopen velmi rychle vyhodnotit kvalitu 
navržených řešení.

„Umíme slepit téměř cokoliv včetně dodávky patřičného 
vytlačovacího zařízení či mísicích trysek. Prostřednictvím pro-
duktů značek Dow, 3M a Acralock pokrýváme celé portfolio  
v poptávce průmyslového trhu,“ dodává ředitel Švarc.

V Paříži bylo k vidění více než 1 300 vystavovatelů ve 26 
pavilonech a uskutečnilo se zde více než 1 800 pracovních 
schůzek. To jsou čísla, která vypovídají o značném významu 
celého setkání, které se uskutečnilo od 12. do 14. března.
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Autocentrum MATRIX nechybělo na slavném Autosalonu v Ženevě
Na břehu Ženevského jezera se v první půlce března opět 
sešla automobilová smetánka z celého světa. Mezi nablýs-
kanými vozy předních světových značek nechyběla ani 
mladoboleslavská Škodovka, k jejímž důležitým prodej-
cům patří Autocentrum MATRIX z Lipovky. A právě jeho 
ředitel Miroslav Moravec (na fotce níže) se byl na známé 
výstavě ve druhém největším švýcarském městě podívat.

V Ženevě se od 5. do 17. března představila celá řada vozů, 
které má nebo bude mít v nabídce Autocentrum MATRIX. 
Které jste měl možnost vidět?

„V první řadě bych zmínil dvě velké premiéry. Poprvé zde 
byly k vidění Škoda Kamiq a Škoda Scala. Městské SUV Kamiq 
rozšířilo nabídku české automobilky pro evropský trh. Vysoce 
funkční Scala má pro změnu vynikající konektivitu, emocionál-
ní design a vysokou úroveň aktivní i pasivní bezpečnosti. Pro 
fanoušky závodních speciálů do Švýcarska Škodovka přivezla 
další generaci speciálu Fabia R5.“

To ale jistě nebylo všechno, že?
„Určitě ne. Samozřejmě si návštěvníci prohlédli i další mo-

dely české značky jako je třeba Kodiaq. Nechyběla ani studie 
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Autocentrum MATRIX nechybělo na slavném Autosalonu v Ženevě
elektrokola Klement, na které značka ukázala inovativní kon-
cept městské mobility budoucnosti. Je zajímavé, že se tak Ško-
da vrací zpět k počátkům své úspěšné existence, protože před 
124 lety zakladatelé Václav Laurin a Václav Klement začínali 
právě výrobou jízdních kol.“

Letošní autosalon byl ve znamení elektromobility.  
Co byste nám o tom řekl?

„Elektromobilita byla v Ženevě k vidění doslova na každém 
kroku. Z vozů Škoda zde byla premiérově k vidění studie Škoda 
Vision iV nebo již zmíněné elektrokolo.“
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Novinka z Lipovky! Představujeme 
překryvné výplně Perito

Naše společnost MATRIX Windows pečlivě sleduje vývoj 
na trhu oken a dveří. Nemohl nám tedy uniknout nový 
trend kontrukce vchodových dveří, kterými jsou pře-
kryvné výplně. Ve spojení se společností Perito jsme za-
hájili výrobu těchto dveří, protože vám chceme nabízet 
jen ty nejlepší produkty.

Moderní překryvné provedení vchodových dveří vás už na 
první pohled zaujme. Při pohledu z venku budete marně hle-
dat dveřní křídlo. Je totiž dovedně skryté za výplní Entry.

Připočtěte k tomu další výhody, mezi které patří možnost 
instalovat madlo přímo do těla výplně, promyšlené ozdob-
né prvky a zvýšenou pevnost a odolnost celých dveří. Získá-
váte tak jedinečné vchodové dveře, které se stanou skuteč-
nou ozdobou vašeho domu.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Tým MATRIX Windows

moderní 
vzhled

více než 
30 modelů

skryté
křídlo

madlo 
v těle výplně

zvýšená 
pevnost

Špičkové dveře MATRIX s překryvnou 
výplní ENTRY
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MATRIX Windows představuje 
svá okna pro rodinné domy

Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

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

Vlastimil Kubát, tel.: 776 036 524

Třetí novostavba ve venkovském stylu je v Dol-
ních Boříkovicích. Krásná novostavba ve stylu 
„venkovské chalupy“. Byla zde osazena okna  
v zelené barvě v dřevěném profilu EURO 78.

Druhá velice pěkná stavba stojí v obci Voděrady 
s okny Gealan 8000 v barvě zlatý dub s efektními 
meziskelními příčkami. Dům velice dobře zapadá 
mezi venkovskou zástavbu.

Dřevostavba rodinného domu v obci Javornice  
s červenými okny EURO 92. Za zmínku stojí mod-
řínové obložení fasády, která nemá žádnou po-
vrchovou úpravu.
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MATRIX ví, jak lze využít modřínové 
dřevo v exteriérových aplikacích

Dřevo modřínu evropského má řadu nesporných výhod 
při využití v exteriérových aplikacích. Poměrně dobře 
odolává poškození dřevokaznými houbami, v expozicích 
bez kontaktu se zemí není nutná fungicidní ochrana (dle 
ČSN EN 460). I obávaný škůdce v krovech, nebo jinak za-
budovaném dřevě – Tesařík krovový – se mu vyhýbá.

Hodně po staletí zachovalých krovů historických budov 
bylo vyrobeno právě z modřínového dřeva.  Vyšší odolnost ve 
srovnání se smrkem je způsobena obsahem extraktivních lá-
tek, které vybarvují jádrovou zónu do typického růžovo-hně-
dého odstínu. Obsah extraktivních látek bývá kolísavý, což za-
příčiňuje značně rozdílné výsledky testů přirozené trvanlivosti 
v různých laboratořích. Zjednodušeně lze říci, že předpoklad 
vyšší trvanlivosti je u modřínového dřeva s tmavším zbarve-
ním a hustějšími letorosty. Další výhodou je zachovaný dobrý 
poměr pevnosti a hustoty – i když hustota modřínu je o něco 
vyšší než smrku. V poslední době se prosazuje využití mod-
řínového dřeva bez povrchové úpravy, kdy dojde k povrcho-
vému zašednutí, ale vzhledem k výše uvedenému není nutné 
obávat se poškození hnilobou.

Obložení stavby modřínovým šindelem (vlevo). Detail 
modřínových fasádních prken po roční expozici v exteriéru 
(vpravo). Vše bez povrchové úpravy.

Pokud však chce zákazník zachovat původní barvu např. 
fasády, nebo terasy ve vnější expozici, je nutné zmínit i jed-
nu nevýhodu modřínového dřeva. Díky obsahu specifických 
extraktivních látek a pryskyřic bývá jeho povrchová úprava 
exteriérovými nátěry obtížná a k jejich poškození dochází 
rychleji ve srovnání se smrkovým dřevem. Zejména je to 
patrné u transparentních povrchových úprav. I proto firma 
Matrix a.s. ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou 
ČZU v Praze řeší projekt podpořený grantovou agenturou 
TAČR zaměřený na návrh a otestování exteriérového ná-
těrového systému na dřevině modřín s prodlouženou bar-
vostálostí a celkovou životností. Po předběžných testech 
pomocí laboratorního umělého urychleného stárnutí bylo 
vytipováno několik nátěrových systémů, které splňují uve-
dený požadavek.

Testování vybraných nátěrových systémů na modřínu  
v exteriéru. Řešený projekt TAČR.
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Nejen modřín a dub, MATRIX je 
specialistou i na exotické dřeviny
Specialista na modřín a dub? Zajisté, na tom se nic ne-
mění. MATRIX Wood ale umí kvalitně zpracovat i širokou 
škálu dalších dřevin. A patří mezi ně i exotické materiály 
z Jižní Ameriky a Afriky.

Exotické dřeviny IPE a IROKO mají vyšší tvrdost než dub. 
Právě proto jsou náročné na zpracování, ne každá pilnice si  
s nimi poradí. To ale neplatí pro novou pilnici v Třebešově, kte-
rá jako jedna z mála v České republice má na hoblování toho-
to materiálu technologii. 

„Jedná se o velmi tvrdé dřeviny, u kterých je kladen důraz 
na vysokou kvalitu a čistotu hoblování. V Třebešově připravu-
jeme finální produkty, ze kterých se potom kompletují terasy 
nebo dřevěné fasády domů,“ prozradil vedoucí obchodu MA-
TRIX Wood Richard Ferkl.

IPE je brazilský ořech rostoucí ve Střední a Jižní Americe. 
Pro svou pevnost a tvrdost se často používá na stavbu palub 
zaoceánských lodí, takže je zřejmé, že se jen těžko najde lepší 
materiál pro venkovní dřevěné terasy či efektní přírodní oblo-
žení vašeho domu.

Vysokou tvrdostí se vyznačuje i IROKO, které roste pro 
změnu v Západní a Střední Africe. Také IROKO je velmi vhod-
né pro venkovní použití a často se z něho staví lodní kostry, 
vrata zdymadel nebo například vagóny.

Zároveň se navrženou povrchovou modifikací podklado-
vé dřeviny povedlo dosáhnout toho, že pryskyřice z mod-
řínu neprosakovala přes transparentní nátěrový systém  
a neznehodnocovala jeho vzhled.

 » Původní komerční nátěrový systém s viditelným průsa-
kem pryskyřice (nahoře). Povrchovou modifikací modřínu 
se povedlo průsaku během stárnutí zabránit, zároveň do-
šlo k menší barevné změně podkladové dřeviny (dole).

Celkově lze na základě předběžných výsledků konstato-
vat, že možným řešením je využití lehce pigmentovaných 
variant nátěrových systémů, které do jisté míry zachovávají 
přirozený vzhled a texturu podkladového dřeva. Zároveň 
je nutné říci, že modřínové dřevo je nutné ošetřit vhodně 
vybranými nátěrovými systémy. Běžně používané varianty, 
osvědčené např. na smrkovém dřevě  nemusí poskytnout 
dobré výsledky. Vhodná je tudíž odborná konzultace. Z po-
hledu konstrukčního řešení se doporučuje používat dosta-
tečné přesahy střech, které dokáží nutnou údržbu nátěru 
mnohonásobně prodloužit. Zároveň jsme přesvědčení, že 
po dokončení projektu budeme moci nabídnout nový nej-
vhodnější řešení pro transparentní nátěrový systém s dosta-
tečnou životností na tomto druhu domácího dřeva.

doc. Ing. Miloš Pánek, Ph.D.  
(Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU Praha)

Ing. Jakub Kaloč (MATRIX a.s.)
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Vynikajícího úspěchu, na kterém má svůj podíl i Letovis-
ko Studánka, dosáhl Tomáš Kovačovský. Student Střední 
školy technické a řemeslné z Nového Bydžova, se kterou 
úspěšně spolupracuje právě Studánka, skončil v barman-
ském klání na parádním druhém místě. Úspěchu dosáhl  
v rámci soutěže odborných dovedností potravinářských  
a gastronomických oborů Na Karmeli 2019, která byla po-
řádána Integrovanou střední školou v Mladé Boleslavi.

Student druhého ročníku oboru Kuchař-číšník soutěžil po-
slední únorový den v dvacetičlenném startovním poli a vedle 
skvělé stříbrné pozice byla jeho práce oceněna i několika pro-
fesními nabídkami.

„Už před zahájením soutěže jsem zaslechl z kuloárů, že se 
porotcům líbí moje příprava. Při občasné diskuzi s hodnoti-

Studánka dává příležitost 
mladým barmanům

Zkušenosti ze Studánky zúročil 
Tomáš Kovačovský na soutěži
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teli při vlastní soutěžní činnosti jsem byl nucen odpovídat na 
otázky týkající se mých dosavadních zkušeností. Byl jsem úplně  
v pohodě, žádná nervozita ke mně nedorazila. Podle prvních 
reakcí na chodbě jsem vnímal své pozitivní hodnocení, ale roz-
hodně jsem si nepředstavoval takový výsledek. Ten je opravdu 
super,“ zhodnotil své počínání Tomáš Kovačovský.

Vynikající výkon hlušického rodáka ale rozhodně nebyla ná-
hoda. Tomáš nasbíral totiž bohaté zkušenosti v Letovisku Stu-
dánka, kde má od ledna tohoto roku brigádu. Své barmanské 
umění potom prokázal hned na několika firemních akcích.

„Tomáš má v hotelu Studánka praxi od ledna do června le-
tošního roku. Působí v restauraci a právě za barem, kde si mohl 
a stále může procvičit své barmanské umění. Drinky míchal už 
při několika příležitostech,“ řekl na adresu Tomáše Kovačov-
ského F&B manažer Studánky Ing. Matěj Novák.

Dodejme, že Tomáše na soutěž připravil učitel odborných 
předmětů Jan Flídr a do Mladé Boleslavi ho doprovázela dvoji-
ce učitelek odborného výcviku Blanka Kubíková a Jana Šicová.

„Těší mě, že investovaný čas, energie a formování některých 
nadaných žáků je vidět a to i díky spolupráci se subjekty jakým 
je Letovisko Studánka,“ napsala do hotelu nedaleko Rychnova 
nad Kněžnou vedoucí střediska praktického vyučování potra-
vinářských a gastronomických oborů SŠTŘ Nový Bydžov Vero-
nika Větrovská.

Možnost nahlédnout do zákulisí náročného a krásného bar-
manského řemesla dávají na Studánce také v rámci soutěže 
Ježkův pohár, jehož první ročník se konal v listopadu loňského 
roku.
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Disponujeme 3 elektrokoly různých velikostí rámu.

Provozní doba:
PŮJČOVNA ELEKTROKOL JE V PROVOZU KAŽDÝ DEN OD 8:00 DO 20:00 HOD.

půjčovna je umístěná na recepci hotelu (půjčení i vrácení!)

INFO A REZERVACE:
+420 494 389 200

recepce@hotelstudanka.cz

PŮJČTE SI ELEKTROKOLO  
A ZLEHKA SI PROJEĎTE OKOLÍ HOTELU STUDÁNKA

Horské elektrokolo je opatřeno hardtailovým duralovým rámem a 27,5″ velikostí kol české značky Maxbike typ MALAWI. Je osazeno elektromotorem Ba-
fang Max Drive o jmenovitém výkonu 250 W a baterií o kapacitě 500 Wh. K ovládaní slouží tlačítkový ovládač u levého rukojítka a 4,5″ barevný LCD dis-
plej. Kolo je vybaveno účinnými hydraulickými kotoučovými brzdami a převody Shimano. Dojezd elektrokola je v rozsahu 50 – 120 km podle způsobu použití.
Omezení: pro jízdu na našem elektrokole platí stejná pravidla jako pro jízdu na klasickém kole. Doporučujeme použití vlastního baťůžku pro převoz nabíječky, zámku  

a náhradní duše. Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let. Vyhrazujeme si právo nezapůjčit elektrokolo osobám v podnapilém stavu a nevhodně se chovajícím.

www.hotelstudanka.cz ... víc než hotel

JARO 2019 - NOVINKA PRO HOTELOVÉ HOSTY 
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Ve Včelném poběží již potřetí 
aneb Půlmaraton na Studánce 
Takové prostředí doslova vybízí k pohybu. Lesopark Včel-
ný, který obklopuje Letovisko Studánka je protkaný sítí 
stezek, po kterých lze běhat. Proto není náhodou, že se 
v těchto místech v neděli 21. dubna poběží již třetí ročník 
Jarního půlmaratonu.

„Jarní půlmaraton je jedinečný díky skvělému zázemí, které 
běžcům poskytuje hotel Studánka. Od začátku jsme se ve spo-
lupráci s firmou Sportvisio snažili razit trochu jinou filozofii, 
než mají ostatní běhy. Většina lidí vnímá náš závod jako spor-
tovní zážitek, ale přijíždí sem také nezanedbatelné množství 
návštěvníků, pro které je Jarní půlmaraton také zážitkem kul-
turním,“ řekl před časem na adresu závodu ředitel Letoviska 
Petr Čermák.

A je tomu skutečně tak. Doprovod závodníků si může 
za zvýhodněnou cenu vychutnat pobyt ve wellness centru  
a oběd. Závodníci mají pro změnu k dispozici krásné zázemí, 
což není u všech podobných běhů zdaleka standardem.

Celá akce se uskuteční ve spolupráci se společností Sport-
visio a podél trati nebudou chybět ani luxusní vozy Škoda od 
Autocentra MATRIX. Pro běžce budou připraveny hned čtyři 
kategorie závodů. Nejdelší na 21 km, poloviční na 10,5 km, nej-
kratší na 6 km a také závody dětské. Start hlavního závodu je 
potom ve 12 hodin. Všichni přítomní se také mohou těšit na 
bohatý doprovodný program a skvělé občerstvení z kuchyně 
hotelu Studánka.



MATRIX INFO | 20

MATRIX INFO | farma Třebešov

Myslivecká sezona skončila, 
ale zvěřinový závod pracuje dál
Jednou z široké palety aktivit Farmy Třebešov je zvěřino-
vý závod, který nabízí široké množství nejrůznější zvěřiny 
vykupované pouze z volných honiteb, a to z celé oblasti 
Orlických hor. 

Na konci ledna sice myslivecká lovecká sezona skončila, ale 
pro zvěřinový závod Farmy Třebešov rozhodně nic neskončilo. 
To nejlepší z Orlických hor se zpracovává denně. Zájemci mo-
hou přijít ve středu a pátek přímo do obchodu Farmy Třebešov 
nebo za nimi zvěřinové speciality zaměstnanci Farmy dovezou, 
navíc mohou zajistit i celoroční zásobování.

„Máme uzavřené smlouvy na výkup zvěřiny od více než 
čtyřiceti mysliveckých společností. Za tuto důvěru jim velmi 
děkujeme. Abychom mohli dostát závazkům k našim odběra-
telům, připravujeme investici do zvěřinového závodu a jeho 
další rozšíření,“ představila plány zvěřinového závodu vedoucí 
obchodu Irena Tomasová.

Do zvěřinového závodu se navíc neustále investuje. Posled-
ními přírůstky jsou potom plnicí a balicí stroje. V plánu je navíc 
rozšíření celého závodu. Vznikne nová příjmová linka pro zvěři-
nu včetně chladicích a mrazicích boxů a nového výrobního pro-
storu. Pracovní plocha zvěřinového závodu se tak zdvojnásobí.

Farma Třebešov 
zvěřinový závod

Vykupujeme od Mysliveckých 
společností i privátních revírů, 

máme zájem o výkup 
od nových subjektů 

za velmi atraktivní výkupní ceny, 
rádi uzavřeme nové smlouvy.

Irena Tomasová
778 438 043

irena.tomasova@farmatrebesov.cz

Prohlédněte si náš eshop 
farmatrebesov.cz
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Zabijačka společnosti MATRIX 
přinesla všechny klasické dobroty
Neodolatelná vůně tradičních zabijačkových dobrot se na 
začátku března linula z areálu Střelnice v Česticích. Pod 
zkušeným vedením řeznického mistra Petra Charváta se 
zde totiž konaly tradiční zabijačkové hody pořádané spo-
lečností MATRIX.

Ovar, kroupy, prejt, jitrnice, tlačenka nebo guláš. To vše si 
mohli 3. března vychutnat všichni přítomní za poslechu hudeb-

ní skupiny Stará vesta. Zabijačka začala už v ranních hodinách 
a ruku k dílu přiložili dokonce i první z příchozích návštěvníků. 
Kolem poledne už byl připraven vynikající ovar a po 14 hodině 
ležely na stole tolik očekávané zabijačkové speciality.

Navíc nechyběla oblíbená soutěž o nejlepší buchtu nebo 
neobvyklé klání o nejlepšího řeznického asistenta, jehož výsle-
dek určil sám mistr řezník.
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Připravte si lahodné bažantí 
maso od Farmy Třebešov! 
Recept máte, maso vám dodáme

Pečený bažant

Ingredience: 1 bažant, 10 až 12 dkg slaniny (7 až 8 dkg na protažení, 4 dkg v plátcích ), 10 dkg másla, sůl.

Postup: Vykuchaného bažanta dobře omyjeme na povrchu i uvnitř, prsíčka a stehýnka protáhneme slaninou  
a podkládáme ještě plátky slaniny (i dovnitř dáme kousek slaniny a másla), zvěřina je pak velmi jemná a není su-
chá, prosolíme. Připravujeme-li starého bažanta, dbáme pouze na to, aby se dostatečně dlouho dusil doměkka 
v dobře přiléhajícím pekáči. Jinak je úprava úplně stejná a dobře upravení staří bažanti chutnají jako mladí.
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Naši oslavenci
v dubnu 2019

divize Automotive
Štajnerová Kamila
Myška Dušan

divize Autocentrum
Bořek Vladimír
Hanus Tomáš
Jedlička Ladislav
Povalačová Olga
Dostál Milan
Kejval Miroslav
Samek Jakub

divize Wood
Kubový Zbyněk
Broš David
Cerman Leoš
Brandejsová Jaroslava

divize Správa
Špatenková Radomíra

divize Windows
Karásek Petr
Žampach Aleš
Drbolová Jana

Matrix Hotels, s.r.o.
Ptáčková Eva
Duchoslavová Milena
Duna Zdeněk
Kohoutek Miroslav
Široká Petra
Havlíček Jan

Dřevocentrum CZ, a.s.
Baroňová Monika
Červenková Jana
Salavcová Hana
Foit Radek
Pavlíček Lukáš
Vácha Jaroslav

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

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

Asistentka generálního ředitele získala titul Ing.
na ČZU v Praze

Asistentkou generálního ředitele MATRIX Holding je nově  
Ing. Lenka Hlavsová.

Jméno je stejné, ale titul o stupínek lepší. Lenka totiž nově získala titul 
Ing. na České zemědělské univerzitě v Praze. Nutno podotknout, že při 
její náročné práci a dvou dětech se jedná o vynikající počin.

Gratulujeme!



• 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


