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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.

windows.matrix-as.cz

TROJSKLO ZA CENU 
DVOJSKLA

Český výrobce oken a dveří
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Slovo ředitele
Autocentrum
Miroslav Moravec

Téma čísla: 4MATRIX podepsal 
důležitou smlouvu 
a míří k elektromobilitě
Prosluněné španělské pobřeží bylo na začátku dubna svědkem se-
tkání celé sítě prodejců vozů značky Škoda. Do Valencie se sjeli nejen 
zástupci prodejců, ale také vrcholný management české značky, který 
zde oficiálně představil nový model Scala. Mezi zúčastněnými nechy-
běli ani zástupci společnosti MATRIX, která Škodovky také prodává. 
Východ Španělska navštívili 3. a 4. dubna generální ředitel společnosti  
Ing. Libor Burian a ředitel Autocentra MATRIX Miroslav Moravec.
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13MATRIX Windows se podílel 

na ojedinělém projektu 
pro hasiče
Okna a dveře dodává MATRIX Windows do nejrůznějších objektů. Mezi 
ty vůbec nejzajímavější se v dvanáctileté historii divize jistě řadí dodáv-
ka okenních a dveřních výplní pro nový výcvikový prostor hasičů, který 
vznikl v rámci vzdělávacího a výcvikového střediska Učiliště požární 
ochrany ve Velkém Poříčí.

Vážení čtenáři, 

s probouzející se přírodou přichází tolik 
očekávané jaro. S ním nastupuje ruku v ruce 
motoristická sezona a mnoho zážitků, které 
nás čekají po vlastech českých, ale i po cestách 
evropských. 

Přeji Vám, aby všechny cesty měly šťastné 
návraty domů.

Miroslav Moravec

Nejžádanějším produktem 
divize WOOD jsou 
modřínové terasy
Máme tady jaro a stavební práce jsou v plném proudu. Pro letní poho-
du se velmi hodí terasa, pro jejíž stavbu je vůbec nejvhodnější dřevinou 
trvanlivý modřín, a to zejména modřín Evropský. Ten má v porovnání  
s borovicí a smrkem delší životnost, ale zejména díky hustějším leto-
kruhům vyšší tvarovou stálost. 

11
Narodil se nový dinosaurus 
aneb Nový mobilní 
odsávací systém
Firma Dynabrade, kterou MATRIX Automotive zastupuje v České re-
publice a na Slovensku více než 25 let, se ve státě New York specializuje 
již půl století na vývoj a výrobu průmyslového pneumatického ručního 
brusného nářadí. Nyní přichází Dynabrade s novinkou v podobě od-
sávacích systémů. Ty výrazně pomohou ke zvýšení kvality pracovního 
prostředí a ochrany zdraví, na což firmy v poslední době hodně tlačí.

• 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
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Autocentrum MATRIX 
již nabízí nový model Scala
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Podpis smlouvy se Škodou Auto byl 
vrcholem proměny Autocentra MATRIX

Autocentrum MATRIX Lipovka prošlo v posledních měsících rozsáhlými změnami, které byly spo-
jené s požadavky Škody Auto. Vrcholem těchto změn, které zahrnovaly například vznik zcela no-
vého předávacího místa pro nové a ojeté vozy, byl podpis smlouvy o spolupráci mezi Škoda Auto  
a MATRIX, a.s.

Prosluněné španělské pobřeží bylo na za-
čátku dubna svědkem setkání celé sítě 
prodejců vozů značky Škoda. Do Valencie 
se sjeli nejen zástupci prodejců, ale také 
vrcholný management české značky, který 
zde oficiálně představil nový model Scala. 
Mezi zúčastněnými nechyběli ani zástup-
ci společnosti MATRIX, která Škodovky 
také prodává. Východ Španělska navštívili  
3. a 4. dubna generální ředitel společnosti 
Ing. Libor Burian a ředitel Autocentra MA-
TRIX Miroslav Moravec. Celé setkání se 
neslo v duchu motta Ready for the next 
step, tedy Připraveni na další krok.

Sebevědomým sloganem dala značka Škoda 

jasně najevo, že je připravena na další vývoj. 
Ten bude spojen s novými modely (Scala, Ka-
miq, facelift Superba, nová Octavia), ale také 
se zásadním zapojením elektromobility. Ta 
bude v nejbližší době zastoupena v modelech 
Citigo a především ve zcela novém elektromo-
bilu Vision. Zkrátka ale nepřijdou ani cyklisté, 
protože Škoda připravila dokonce i elektroko-
la.

Vedle seznámení se s novým modelem  
a konceptem elektromobility měli zástupci 
třebešovské společnosti MATRIX v Seville ještě 
jeden důležitý úkol. Se Škodou Auto tam totiž 
podepsali smlouvu, která definitivně zajistila 
využití investice v řádu 11 milionů korun.

MATRIX podepsal 
důležitou smlouvu 
a míří k elektromobilitě
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SMLOUVA
Autocentrum MATRIX Lipovka prošlo v posledních měsících 

rozsáhlými změnami, které byly spojené s požadavky Ško-
dy Auto. Vrcholem těchto změn, které zahrnovaly například 
vznik zcela nového předávacího místa pro nové a ojeté vozy, 
byl podpis smlouvy o spolupráci mezi Škoda Auto a MATRIX, 
a.s. Smlouva se ve Valencii podepisovala mezi vedoucím roz-
voje obchodní sítě Škoda Auto Ing. Miroslavem Holanem  
a s Ing. Evou Kancnýřovou, vedoucí zákaznického centra Škoda 
Auto. Za společnost MATRIX dokument kontrasignoval gene-
rální ředitel MATRIX, a.s. Ing. Libor Burian.

„Nová dohoda nám zajišťuje prodej vozů pro zaměstnance 
Škodovky. MATRIX Autocentrum přetransformovalo celý pro-
ces prodeje a umístilo všechny služby na jedno místo, což musí 
zákazník jistě ocenit. Kapacitně jsme nyní vybaveni na to, aby-
chom každý rok předali až 2 000 vozů,“ upřesnil ředitel Auto-
centra Miroslav Moravec.

V Autocentru navíc ještě vybudují krytou odstavnou plochu, 
na kterou se vejde několik desítek vozů. Ty tak budou skvěle 
chráněny před povětrnostními vlivy.

„Prodej vozů na operativní leasing neustále stoupá. Před 
pěti lety jsme takto dodali přibližně 600 vozů a dnes je toto čís-
lo dvojnásobné a bude dále stoupat,“ dodal ředitel Moravec.

ELEKTROMOBILITA
Na setkání ve Valencii byl kladen velký důraz na přípravu de-

alerské sítě na masivní příchod elektromobility. Prezentovaly 
se zde různé technické novinky jako například nabíjecí boxy, 
možnosti bezpečnosti a opravy elektromobilů nebo zajištění 
potřebných nabíjecích prostor.

Autocentrum MATRIX se na příchod elektromobility pilně 
připravuje již dnes.

„Máme zpracovaný a odsouhlasený projekt, kde v první fázi 
vybíráme Škodou doporučeného dodavatele. Odsouhlaseny 
již byly jak prodejní, tak servisní, ale i výstavní body. Předávací 
místo je v novém showroomu, servis sídlí přímo na dílně a na-
konec máme připravené i odstavné plochy. Důležité jsou také 
venkovní i vnitřní prostory pro prodej ojetých vozů, tvz. Škoda 
Plus,“ vysvětlil ředitel Moravec.

Důležitým krokem je ale také vybudování veřejné dvoukabe-
lové nabíjecí stanice, která bude v Lipovce stát před předávacím 
místem nových vozů. Navíc se připravuje zcela nový projekt na 
další čtyři rychlonabíjecí stanice. U ní bude samozřejmě obchod  
s doprovodnými službami. V plánu je stanici postavit v Lipovce 
u hlavní silnice na místě bývalé benzinové stanice.

Není na co čekat, protože Škoda Auto začne prodávat elek-
tromobily už na konci tohoto roku. Do roku 2025 navíc podíl 
prodeje vozů na elektrický pohon vystoupá na 20 až 25 %. Na-
příklad v Norsku jsou už dnes mnohem dál. V loňském roce se 
tam prodalo ze všech vozů 58 % elektromobilů a v této sever-
ské zemi mají v plánu do pěti let prodávat na 98 % prodaných 
elektromobilů z celkového počtu všech vozů. Evropa ale na 
takto radikální krok zatím není připravena. Nemáme k dispo-
zici potřebnou technologii a především rozsáhlou nabíjecí síť.

PŘEDSTAVENÍ MODELU SCALA
Příjemné dva dny na východě Španělska měly centrální 

téma spojené s oficiálním představením nového modelu Sca-
la. Vůz nižší střední třídy vycházející z designové studie modelu 
Vision RS nabízí alternativu mezi Fabií a Octavií. Název je inspi-
rován latinským slovem Scala znamenajícím v překladu schody 
nebo žebřík.

Pětidvéřový hatchback už je k vidění i v Autocentru MATRIX. 
Pomyslným dnem D, kdy byla Scala v Lipovce odhalena širo-
ké veřejnosti, byla středa 24. dubna. Během předváděcích jízd 
ukázali proškolení prodejci potencionálním zákazníkům výho-
dy nového modelu. Předpremiérou Scaly na Rychnovsku byl 
přitom již Jarní půlmaraton v Letovisku Studánka u Rychnova 
nad Kněžnou, kde byla Scala v neděli 21. dubna také k vidění.

Tak takové bylo setkání ve Valencii, na kterém nechyběl ani 
MATRIX, a.s. Výsledky cesty do Španělska východočeské spo-
lečnosti zajistí kontinuitu silné pozice mezi prodejci české znač-
ky Škoda a přiblíží ji do nového světa elektromobility.
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA SCALA: 4,1-5,0 l/100 km, 108-113 g/km

   NOVÁ 
ŠKODA SCALA

Dostane vás. Dál.

novascala.cz

Vsaďte na jistotu se zcela novým modelem
ŠKODA SCALA
Nová ŠKODA SCALA klade důraz na bezpečnost inspirovanou vozy vyšší třídy.
V automobilu, který je vybaven systémem tísňového volání, až 13 asistenčními 
systémy a navíc až 9 airbagy, se budete cítit opravdu bezpečně.

FRONT ASSIST KOLENNÍ AIRBAG ŘIDIČE SIDE ASSIST

Samočinné a nouzové brzdění Důraz na bezpečnost posádky Asistent změny jízdního pruhu

již od Kč394 900

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Untitled-56   1 2.5.2019   9:56:08
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Během patnáctiletého členství v EU 
se MATRIX stal světovou firmou
Už je to patnáct let, co Česká republika vstoupila 1. květ-
na 2004 do Evropské unie. Završila se tak cesta mladého 
státu zpět do evropských struktur, ze kterých bylo roku 
1948 Československo vytrženo.

Ještě před několika lety byla s členstvím v Evropské unii 
spokojena pouze třetina obyvatel České republiky, loni to již 
bylo 45 procent lidí. Aktuální sociologické průzkumy ukazují 
spokojenost s členstvím u 56 procent dotázaných, což je nej-
více od doby před propuknutím ekonomické krize roku 2008. 
Podobný podíl Čechů také odmítá vystoupení z EU. Unie podle 
sedmi procent lidí funguje a není třeba ji reformovat a podle 
dalších 54 procent lidí jsou sice potřeba změny v jejím fungová-
ní, ale Česko by v EU mělo zůstat. Pro okamžitý odchod z EU se 
potom v průzkumech vyjadřuje něco kolem 11 procent Čechů. 
Dalších 27 procent by bylo pro odchod, pokud se EU nezmění.

A co otázka tolik diskutovaného přijetí jednotné měny Euro? 
Zde panuje mezi osobnostmi, institucemi i firmami naprostý 
nesoulad.

„Otázku přijetí Eura může paradoxně vnímat rozdílně i jedna 
a tatáž osoba. Pokud si ji budeme pokládat v kontextu osobní-
ho života, tak při soukromé dovolené by bylo velmi praktické 
mít shodnou měnu. Ale stejná osoba může mít v profesním ži-
votě na stejnou otázku názor zcela opačný. Zajisté, kdo expor-
tuje (nebo importuje) ocení, pokud nemusí řešit kurzové roz-
díly. Pro někoho je ale na druhou stranu právě kurzový rozdíl 
příležitost nebo určitá jistota, že se v zahraničí díky výhodnému 
kurzu prosadí,“ okomentoval tuto problematiku finanční ředi-
tel a prokurista MATRIX, a.s. Ing. Jakub Kaloč.

Jedna správná odpověď prostě neexistuje. Jedná se o volbu 
mezi menším či větším „zlem“ či „dobrem“. Příklad si lze vzít ze 

sousedního Slovenska, jehož obyvatelstvo přechodem na Euro 
zbohatlo a většina Slováků vnímá Euro pozitivně.

„Vzhledem k naší velikosti (a díky globalizaci si to musíme 
dát do spojitosti s celým světem) si dnes neumím představit 
nebýt součástí nějakého většího celku, který nám dává určitou 
protiváhu proti silným státům jako jsou USA, Čína, Japonsko, 
apod. Vnímám členství v EU pozitivně (a to i přes občas ne-
pochopitelná nařízení), a to jak v osobní, tak profesní rovině. 
Osobně bych byl i pro zavedení jednotné měny. Věřím, že po-
kud se vše dobře připraví, přinese Euro České republice spíše 
pozitiva,“ dodal Jakub Kaloč.

Společnosti MATRIX přinesl vstup do Evropské unie přede-
vším svobodu a snížení administrativy v zahraničním obchodě. 
Velmi výhodná je také naprostá volnost v uskutečňování zahra-
ničních cest. Dnes totiž není problém se ráno dohodnout na 
schůzce mimo ČR a především v okolních státech být ještě ten 
den u jednání. Úplně tedy odpadlo čekání na hranicích.

Mnohým firmám se díky otevření hranic velmi otevřelo 
pole působnosti. Dnes není problém provést servis v zahrani-
čí, nebo si naopak pozvat zahraniční servis na havarijní opravu. 
Dříve to nešlo, jelikož se muselo vše hlásit na celnici, nechat 
schválit a teprve poté uskutečnit například zmíněný servis. To 
samé platí pro export/import zboží.

Všechny výše zmíněné výhody platí především pro divizi 
MATRIX Automotive, která se zahraničním obchodem zabývá 
ve velkém. Svou činnost v oblasti obchodně technické servisu 
pro průmyslové broušení a lepení zahájil Automotive už v roce 
1993, tedy pouhé tři roky po sametové revoluci a čtyřicetileté 
nemožnosti svobodného podnikání. Ještě ovšem zbývalo je-
denáct let ke vstupu České republiky do EU. 
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Dlouholeté zkušenosti z cestovního ruchu předával studen-
tům Univerzity Hradec Králové Bc. Petr Čermák. Ředitel Le-
toviska Studánka se v úterý 23. dubna zaměřil především na 
propojení teorie s reálnou hotelovou praxí. Poslouchajícím 
studentům také vysvětlil, jak vypadá dnešní uživatel služeb 
cestovního ruchu nebo jak to vypadá s robotizací tohoto prů-
myslového odvětví, které tradičně spoléhá především na lid-
ské zdroje.

Ředitel Studánky 
přednášel na hradecké 
univerzitě

Co nám Evropská unie přináší?

 » Růst HDP na obyvatele v EUR: 
 r. 2004: 17 600 EUR / r. 2017: 26 800 EUR
 » Možnost využít stáže v EU – 105 tisíc vysokoškoláků
 » Lepší možnost studovat, pracovat a žít v unii – 81% souhlasí
 » Nárůst byrokracie, zřizování zbytečných úřadů – 79% souhlasí
 » Velký přísun dotací z EU – 69% souhlasí
 » Přílišné omezování evropskými zákony – 69% souhlasí
 » Větší vojenská bezpečnost země – 53% souhlasí
 » Celkové dotace z EU – 1 306,7 mld. Kč (2004-2018)

zdroj: Hospodářské noviny

MATRIX INFO | aktuality

„Vstoupili jsme do časové periody, v níž se odehrávaly ne-
snadné dovozy a vývozy „opepřené“ platnými celními před-
pisy, hraničními i vnitro celnicemi. Často docházelo k fyzické 
kontrole zaplombovaného zboží a květnaté diskuzi o jeho za-
řazení do kategorie v celním sazebníku a následném výpočtu  
a úhradě cla, které se měnilo dle pohledu a nálady každého 
celníka,“ zavzpomínal na devadesátá léta minulého století 
ředitel MATRIX Automotive Jaroslav Švarc.

První zahraniční akvizicí divize MATRIX Automotive byla 
roku 2002 MATRIX Trade Slovakia v Trnavě. O rok později 
přibyl MATRIX Trade Poland sídlící v Poznani. Za hranici již 

vzniklé EU se z Třebešova vydali roku 2005, kdy Automotive 
otevřel nejvzdálenější destinaci v egyptské Káhiře s názvem 
MATRIX Trade Middle East.

„V současných dnech pečlivě zvažujeme, že s možným pří-
chodem bavorské automobilky BMW na východ Maďarska 
půjdeme i tam,“ doplnil ředitel Švarc.

Podnikání, pohyb lidí a zboží po Evropě je v současné 
době výrazně jednoduší než dříve býval. Stále však platí, že 
dobré a velké věci se dají uskutečnit pouze s velkými a dob-
rými lidmi.
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OCHRANA ZRAKU S BRÝLEMI 
SECUREFIT™

3M™ SECUREFIT 200 SE 3M™ SCOTCHGARD™ 
ÚPRAVOU PROTI ZAMLŽENÍ
Ochranné brýle 3M SecureFit řady 200 využívají patentovanou tech-
nologii 3M PDT (Pressure Diff usion Technology), která pomáhá rozložit 
tlak působící za uši tak, aby se zvýšilo pohodlí uživatelů, a při tom nebyla 
ohrožena bezpečnost.

 » Optická třída 1 – vyrobeno z vysoce kvalitního, nerecyklovaného 
polykarbonátu 

 » Stylový, lehký (18g) design 
 » Unikátní postranice se přizpůsobí široké řadě obličejů 
 » Snižují potřebu držet skladem více typů brýlí 
 » Výborná kompatibilita s fi ltračními polomaskami 9300+ a mušlovými 

chrániči X-series 
 » Kvalitní povrch proti poškrábání (AS) a zamlžování (AF)

3M™ SECUREFIT 400X SE 3M™ SCOTCHGARD™ 
ÚPRAVOU PROTI ZAMLŽENÍ
Součástí jsou tvarované chrániče obočí, které poskytují dodatečnou 
ochranu před poletujícími částicemi.

 » 3M™ SecureFit™ PDT zajišťuje pohodlí a dobré nošení v nejrůzněj-
ších profesích

 » Oboustranná spolehlivá úprava proti poškrábání (K) a proti zamlžení 
(N), která splňuje požadavky normy EN 166:2001

 » Dobře padne a poskytuje dobrou ochranu po stranách.
 » Sportovní design s chráničem obočí s měkkou úpravou.

GOGGLE GEAR 500
Uzavřené ochranné brýle s velkým zorným polem. Ochranné brýle 3M 
řady GG500 disponují polykarbonátovým zorníkem, ochrannou vrstvou 
proti zamlžování, poškrábání a UV fi ltrem. Brýle skvěle sedí, a to díky 
pevné náhlavové pásce, kterou lze nastavit dle obvodu hlavy. Brýle splňují 
optickou třídu 1 – jsou tedy vhodné i pro dlouhodobé nošení.

 » Nízkoprofi lové provedení
 » Scotchgard™ úpravu proti zamlžování
 » Nastavitelný náhlavní pásek
 » Volitelnou dioptrickou vložku
 » Neoprenový náhlavní pásek na modrém rámečku
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Kamila Štajnerová 
z obchodního týmu

divize MATRIX Automotive 
slaví významné životní jubileum. 

Hodně zdraví, štěstí a lásky do dalších let 
přeje celý tým divize Automotive.

Firma Dynabrade, kterou MATRIX Automotive zastupuje v 
České republice a na Slovensku více než 25 let, se ve stá-
tě New York specializuje již půl století na vývoj a výrobu 
průmyslového pneumatického ručního brusného nářa-

dí. Nyní přichází Dynabrade s novinkou v podobě 
odsávacích systémů. Ty výrazně pomohou ke 
zvýšení kvality pracovního prostředí a ochrany 
zdraví, na což firmy v poslední době hodně tlačí.

MATRIX Automotive v těchto dnech představuje 
novinku z tohoto segmentu, a to mobilní odsávací systém MINI 

RAPTOR. Jedná se o kompaktní zařízení designované pro jednoho 
operátora se skvělou symbiózou brusky a vysoce efektivního odsávání. 

Tento produkt šetří čas a energii díky ON/OFF automatickému zapínání 
a vypínání. Navíc obsahuje nejen odkládací stolek pro ochranu brusiva, 

ale také závěsný systém pro ochranu brusky. Je geniální ve spojení 
s orbitálními bruskami Dynorbital, kde vzniká pro operátora té-
měř ideální ergonomické pracovní prostředí.

Kromě tohoto mobilního odsávacího systému má MATRIX 
Automotive pro boj s brusným prachem na pracovišti v nabídce 
ještě další výkonné a účinné prostředky. Za všechny jmenujme 

stacionární vysavač o objemu 78 lt (otec Raptor), odsávací 
stůl s duální filtrací či aktivní nebo pasivní dýchací pracov-

ní pomůcky.

Narodil se nový dinosaurus aneb 
Mobilní odsávací systém Dynabrade
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Sportovec Jiří Toman na Windowsu 
oceňuje jednosměnný provoz
Celoživotní fotbalista Jiří Toman z Voděrad začal praco-
vat ve společnosti MATRIX Windows po šestnácti letech 
v automobilovém průmyslu. Firmu z Lipovky si zvolil jako 
svého nového zaměstnavatele především kvůli jedno-
směnnému provozu, který nabízí větší prostor pro rodinný 
život.

V divizi Windows pracujete něco málo přes rok. Jaké jste 
si do Lipovky přinesl zkušenosti?

„Jsem vyučený truhlář, takže okna nebo dveře pro mě nej-
sou žádnou neznámou. V truhlařině jsem navíc po škole něko-
lik let pracovat. Je to určitě výhoda, protože vedle své obvyklé 
práce na hliníkových oknech mohu pomoci i kolegům na těch 
dřevěných.“

V Lipovce se realizuje celá řada zakázek. Co vás na práci ve 
Windowsu nejvíce baví?

„Vedle jednosměnného provozu oceňuji především fakt, že 
se jedná o značně různorodou práci. To je důležitý rozdíl oproti 
mému předchozímu zaměstnání, kde jsem pracoval v sério-
vém provozu. O práci na oknech mohu říct, že je každý výrobek 
svým způsobem originálem.“

Které projekty jsou pro vás v nové práci nejzajímavější?
„Zmínil bych například protipožární okna nebo práci na fa-

sádách. Nesmím zapomenout ani na portály, které se dělají 
stále větší a je s nimi díky jejich vysoké váze velmi náročná ma-
nipulace.“

Práci ve Windowsu jste propojil se svým celoživotním ko-
níčkem, kterým je fotbal. Povězte nám o tom něco více.

„Podílím se na organizaci tradičního turnaje v malé kopané 
Vršovan Cup, který letos slaví krásné pětadvacáté narozeniny. 
Proto jsem se domluvil s ředitelem Windowsu Tomášem Hráb-
kem, jestli by nebylo možné turnaj sponzorovat. Jednání do-
padlo dobře a tak vzniklo, jak říkáte, spojení mezi mou prací a 
koníčkem. Ještě bych rád zmínil, že zástupce Windowsu bude 
společně se senátorem Miroslavem Antlem na turnaji předá-
vat ceny vítězným týmům.“

Co dalšího děláte ve svém volném čase?
„Mám dva syny, které jsem od mala vedl ke sportu. Mlad-

šímu je čtrnáct a starší devatenáctiletý právě nyní maturuje. 
Jinak vedle fotbalu, kterému se dnes ve Voděradech věnuji 
jako funkcionář, mám vztah ke všem sportům včetně lyží nebo 
kola.“
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MATRIX Windows se podílel na 
ojedinělém projektu pro hasiče

Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

Jana Kufová, tel.: 777 712 783
Vlastimil Kubát, tel.: 776 036 524

Okna a dveře dodává MATRIX Windows do nejrůznějších 
objektů. Mezi ty vůbec nejzajímavější se v dvanáctileté 
historii divize jistě řadí dodávka okenních a dveřních výpl-
ní pro nový výcvikový prostor hasičů, který vznikl v rám-
ci vzdělávacího a výcvikového střediska Učiliště požární 
ochrany ve Velkém Poříčí.

Zaměstnanci z Lipovky tak měli možnost spolupodílet se 
na projektu v rámci kterého byla vybudována hala pro výcvik 
záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou. Ve Velkém Poříčí 
ale nejsou pouze vnitřní prostory, kde mohou lezci trénovat. 
Objekt jako celek je navržen dokonce tak, aby maximum vnitř-
ních i vnějších ploch sloužilo pro výcvikové aktivity. Na střeše 
tedy může probíhat například simulace zásahů při silném vě-
tru nebo přívalech sněhu. Profil betonové stěny potom nabí-
zí hned několik typů hran, na kterých si mohou hasiči nacvičit 
různé varianty činností. Co víc, vnitřní a venkovní prostory jsou 
propojené. Na objektu se nachází množství prostupů, díky 
kterým se mohou simulovat ty nejkomplikovanější zásahy, při 
nichž je nutné, aby tým záchranářů postupoval kreativně a spo-
lupracoval.

„Výcvikové středisko ve Velkém Poříčí je svého druhu v Evro-
pě ojedinělé. Jsem rád, že se nám podařilo během uplynulého 
roku tento složitý projekt dokončit a že už tu mohly proběh-
nout první výcviky,“ řekl ředitel HZS Královéhradeckého kraje 
František Mencl.

Polygon takového druhu je v celé Evropě unikátní,  
a to především díky své variabilitě. Příslušníci HZS a projektant 
se nechali inspirovat podobným zařízením blízko francouzské-
ho Grenoblu, ale svými vlastními nápady povýšili polygon ve 
Velkém Poříčí na zařízení, které odpovídá vysoce specifickým 
požadavkům hasičů. Některé prvky si dokonce navrhovali pří-
slušníci HZS sami.

Celkové náklady na projekt a stavbu činily 57,3 milionu 
korun. Divize Windows na něm spolupracovala se zhotovite-
lem stavby firmou Stylbau, s.r.o. a projektantem – Atelierem 
Tsunami, s.r.o.
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Další novinka z produkce divize 
Wood! Kvalitní brikety RUF
Hledáte nový zdroj tepla pro váš krb, kotel nebo kachlová 
kamna? Divize MATRIX Wood přináší kvalitní řešení v po-
době nových briket RUF, které vysokou výhřevností splní 
veškerá vaše očekávání. Aby vyšel MATRIX zákazníkům 
vstříc, pořídil na výrobu těchto briket nový stroj německé 
kvality, který každou hodinu vyrobí 1 000 kg briket lisova-
ných z čistých a suchých pilin a hoblin.

Brikety RUF se vyrábí vysokým lisováním a jsou typické svým 
hranatým tvarem a nízkou popelnatostí. MATRIX je připravuje 
z jehličnatého dřeva s vysokým podílem modřínu a na jedné 
její straně je navíc opatřuje jménem firmy. Každá 1,6 kg vážící 
briketa je balena po pěti kusech a dávána na paletu o celkové 
váze 1 000 kg. Při plném provozu se potom vyrobí každý týden 
40 palet.

Konečným zákazníkem briket RUF jsou soukromé osoby, 
ale také celá řada firem. Brikety jsou navíc distribuovány i pro-
střednictvím obchodních sítí.

Palivo Výhřevnost 
(MJ/kg)

Vlhkost (%) Množství 
popela (%)

Brikety 16,63 11,62 0,26

Nové brikety RUF
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Nejžádanějším produktem divize 
WOOD jsou modřínové terasy

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

A) modřín 28 x 140 3 000 – 5 000 15 % +/- 2 % A/B, B/C 4 224

B) modřín 28 x 125 3 000 – 5 000 15 % +/- 2 % A/B, B/C 4 256

C) modřín 28 x 140 3 000 – 5 000 15 % +/- 2 % A/B, B/C 4 224

Terasová prkna modřín

Máme tady jaro a stavební práce jsou v plném proudu. Pro 
letní pohodu se velmi hodí terasa, pro jejíž stavbu je vů-
bec nejvhodnější dřevinou trvanlivý modřín, a to zejména 
modřín Evropský. Ten má v porovnání s borovicí a smrkem 
delší životnost, ale zejména díky hustějším letokruhům 
vyšší tvarovou stálost. Evropský modřín má vysoký obsah 
pryskyřice, která významně pomáhá zajistit vyšší odol-
nost proti vlivům vnějších klimatických podmínek. 

Povrchová úprava není v případě Evropského modřínu ne-
zbytná, pokud vám nevadí, že tato dřevěné terasa působením 
slunečního záření zešedne. Zešednutí terasy je pouze vizuální 
efekt a není to známka toho, že by terasa hnila nebo se něja-
kým jiným způsobem znehodnocovala. V případě, že tomuto 
efektu chcete zabránit, bez povrchové úpravy se neobejdete.

Při použití českého modřínu, jehož životnost není v porov-
nání například se sibiřským modřínem výrazně odlišná, počítej-
te s životností takové terasy přibližně 15 až 25 let.

Modřínové terasy produkované společností MATRIX Wood 
mají vedle své vysoké kvality také jednu zajímavost. Již sedma-
dvacet let na jejich výrobu a perfektní vzhled dohlížejí manželé 
Hanušovi.
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Dřevo je nedílnou 
součástí klasických 
i moderních staveb

Dřevo je ideální volbou 
pro fasády a terasy
Dřevo je jako venkovní obklad nedílnou součástí staveb 
a to jak v moderním stylu, tak i pro klasickou výstavbu. 
Výborně se doplňuje se stavebními materiály jako jsou 
cihla nebo kámen, ale také u moderních staveb s kovem 
a sklem. Díky svým vlastnostem napomáhá nejenom k vý-
slednému vzhledu, ale také zlepšuje tepelnou izolaci. Na-
víc je dobře zpracovatelné a nezatěžuje životní prostředí. 
Mezi nejčastěji používané dřeviny pro fasádní obklady 
patří smrk, evropský a sibiřský modřín, cedr nebo Ther-
moWood.

Dřevo jako materiál pro terasy je navíc příjemné na dotek  
a během horkých letních dnů se nepřehřívá a poskytuje jedi-

nečný komfort při nášlapu bosou nohou. Vzhledem k široké na-
bídce povrchových úprav a odstínů je krásným doplňkem celé 
stavby. Z nabídky povrchů lze vybírat z těch hladkých nebo těch 
opatřených jemnými či hrubšími vroubky. V České republice 
patří k nejčastěji využívaným materiálům z jehličnatých dřevin 
evropský a sibiřský modřín, borovice, ThermoWood nebo cedr. 
Z exotických listnatých dřevin lze potom vybírat mezi Bangki-
rai, Bukit, Merbau, Teakem, Massaranduba, Garapa a Ipe. Tyto 
exotické dřeviny pochází z jihovýchodní Asie a jižní Ameriky. 
Oproti evropským dřevinám mají jemnou a rovnoměrnou 
texturu a vysokou hustotu, která materiálu zajišťuje tvrdost  
a odolnost povrchu proti mechanickému poškození. Jsou také 
odolnější proti dřevokazným houbám a hmyzu.

Díky svým vlastnostem a svou cenovou dostupností získává 
na oblibě materiál TherwoWood, který je vhodný jak pro fa-
sádní obklady, tak pro použití na terasy.

V základu se jedná o tepelně upravenou severskou (fin-
skou) borovici s vysokou hustotou a pevností, která je zpra-
cována za pomoci tepla a vodní páry v sušicích komorách při 
teplotách mezi 160 až 215 °C . Tepelná úprava modifiku-
je vnitřní strukturu dřeva a zlepšuje trvanlivost a fyzikální 
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vlastnosti. Tím se materiál ThermoWood staví na úroveň exo-
tických dřevin. Navíc pochází z trvale udržitelných a obhos-
podařovaných finských lesů a nedochází tak k devastaci tro-
pických pralesů. Přísné výrobní standardy jsou kontrolovány  
a certifikovány finskou Asociací výrobců ThermoWood (TWA).

Materiál ošetřený technologií ThermoWood má zajištěnou 
životnost minimálně 30 let, a to bez nutnosti povrchových 
úprav, což je podloženo certifikátem  KOMO nizozemské spo-
lečnosti SKH a certifikátem BRE od britské společnosti.

Díky struktuře dřeva a absenci výživných látek pro plísně 
není potřeba povrch ošetřovat. Pokud ale chceme zachovat 
barevnou stálost povrchu v podobě karamelové hnědé bar-
vy a chceme zabránit tvorbě malých povrchových prasklinek, 
doporučuje se povrch ošetřovat vhodnými přípravky na bázi 
olejů s UV stabilizací. V případě, že jsme pravidelnou údržbu 

zanedbali, lze barevnost povrchu obnovit za pomoci doporu-
čených odstraňovačů šedi a čističů povrchů. 

Profily z materiálu ThermoWood jsou využívány pro výrobu 
interierových a exteriérových obkladů, terasových profilů pro 
použití v okolí bazénů, ale také na výrobu zahradního nábytku. 
Uplatnění naleznou i v prostředí vybavení wellness center, ob-
kladů saun a vnitřních bazénů.

Dřevocentrum CZ, a.s. vám přináší nabídku celé řady těchto 
materiálů. Nezapomeňte také na kombinaci všech materiálů  
s doporučenými podkladovými hranoly, podkladovými plas-
tovými terči pro terasy a také kvalitní nerezové vruty a vrtáky 
pro předvrtání děr. Více informací o nabídce dřevin, nabíze-
ných profilů a doplňků naleznete v našich katalozích Terasy 
a Fasády nebo se poraďte s naším personálem na prodejních 
pobočkách.

Na obrázcích vidítě hvězdárnu v Teplicích. Fasádní obklad a slunolamy jsou dodané z materiálu sibiřský modřín bez povr-
chové úpravy, kde by mělo postupným stárnutím materiálu dojít k dokonalému splynutí s okolní přírodou.
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Ráj sportovců v Lesoparku Včelný. 
Na Studánce se sešlo tisíc lidí

Letovisko Studánka jako středobod sportovních akti-
vit v podhůří Orlických hor. Přesně to platilo v neděli  
21. dubna, kdy se do krásného prostředí lesoparku Včel-
ný sjeli stovky závodníků, aby okusili malebnou, ale velmi 
náročnou trať třetího ročníku Jarního půlmaratonu. Ten 
ve spolupráci s Letoviskem Studánka pořádala společ-
nost Sportvisio. Hlavním partnerem bylo Autocentrum  
MATRIX Lipovka, které akci využilo jako předpremiéru no-
vého modelu Škoda Scala, který právě vstupuje na český 
trh. Připravilo také celou řadu dalších atrakcí, například 
skákací hrad pro dětské návštěvníky, a v areálu byl také 
stánek s nabídkou služeb Autocentra. Více pro MATRIX 
Info pověděl ředitel hotelu Studánka Petr Čermák.

Máte za sebou již třetí ročník Jarního půlmaratu na Stu-
dánce. Co se v porovnání s minulými ročníky změnilo?

„První ročník byl takovou zkouškou. Chtěli jsme udělat zá-
vod jiného ražení, než na které jsou běžci obvykle zvyklí. Proto 
Studánka nabízela zvýhodněné ubytování, bufet a wellness 
pro všechny závodníky. Ne všechno se ale ujalo podle našich 
představ. Možná se tak stalo i proto, že se jednalo o zcela nový 
produkt. Na druhém ročníku ještě návštěvnost příliš nenarost-
la a podobné to bylo s doprovodnými službami. Někdy je ale 
potřeba vydržet, protože až třetí ročník ukázal, že naše cesta 
je správná. O 20 % totiž narostl počet závodníků v dětské i do-
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spělé kategorii. Celkově se potom jednalo o přibližně pět set 
běžců ve všech kategoriích.“

To je počet závodníků. Ti ale mají obvykle doprovod. Kolik 
lidí se v Letovisku Studánka tedy mohlo pohybovat dohro-
mady?

„V areálu se vystřídalo okolo jednoho tisíce lidí, což je podle 
mého názoru velmi slušné číslo. Druhou pozitivní informací 
je potom fakt, že narostl počet zájemců o závodnický bufet  
a využití doprovodných wellness služeb. Tím pádem třetí roč-
ník Jarního půlmaratonu hodnotíme z pozice Letoviska Stu-
dánka i organizátora společnosti Sportvisio velmi pozitivně. 
Chceme věřit, že jsme nastolili dobrý trend.“

Letošní ročník se mohl pochlubit krásným počasím. To 
mělo na počet návštěvníků jistě také svůj vliv…

„Zajisté. Tento fakt mohu dokumentovat například infor-
mací, že přibližně třetina závodníků se do běhu přihlásila až na 
místě.“

Jaké máte plány do budoucna?
„Přemýšlíme například nad společenským večerem ve ven-

kovním amfiteátru, který by celý půlmaraton zakončil.“

Vy sám jste běžec. Loni jste kvůli zdravotním problémům 
vynechal. Jak to bylo letos?

„Loni jsem měl antibiotika, takže mě zdravotní potíže do-
nutily vynechat. Tento rok jsem se sice také pral s virózou, ale 
nakonec jsem se zúčastnil, byť pouze na nejkratší šestikilome-
trové trati.“

Kdo zvítězil v hlavní kategorii?
„Vítězem se stal jeden z našich nejlepších krosových běžců 

Pavel Brýdl, který byl na Studánce vůbec poprvé. Po závodě 
jsem měl tu možnost se s ním bavit a velmi si chválil náročnou, 
ale krásnou trasu. Dokonce nám doporučil, abychom závod 
přejmenovali na Jarní kros půlmaraton, protože tento ná-
zev by lépe vystihoval profil tratě, který je plný kopců. A my  
o jeho návrhu společně s Romanem Šinkovským ze Sporvisia 
skutečně přemýšlíme.“
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Lesopark Včelný opět 
přivítal vílu Povídalku 
a její skřítky

Na Studánce opět probouzeli 
les Včelný stovky lidí
„Spali jste taky celou zimu jako já?,“ ptala se víla Povídal-
ka hned u startu. A jak byla čerstvě probuzená, hned zača-
la dohánět, co v zimě zaspala – a povídala a povídala. Jak 
se skřítky od rána uklízí les, jak našli vajíčko, jak připravili 
úkoly a hlavně vše potřebné, aby se nikdo neztratil a vě-
děl co dělat. A že přišlo budíčků víc než dost. Třikrát tolik, 
co minulý rok.

Takto začínalo putování dětí a jejich rodičů na dalším roč-
níku oblíbené akce pro nejmenší Probouzení lesa Včelného. 
Stovky lidí se sešli v neděli 7. dubna před hotelem Studánka  
a vydali se na pohádkové putování po okolním lesoparku 
Včelný, který ukrýval nejedno překvapení.

V lese byli připraveni skřítci, kteří se měli co ohánět, aby 
všechno zvládli. Nakonec se jim to ale podařilo a byli skuteč-

ně rádi, že se dětem v lese líbilo. Dokonce i místní mravenci 
všechny děti chválili, protože na jejich rozestavěná mraveniš-
tě jen koukaly a žádné nepošlapaly. Na konci trasy si potom 
víla Povídalka užívala vyprávění dětí z cesty a byla opravdu 
překvapená, kolik dobrých konců vymyslely k pohádce o stro-
mech.

Všichni organizátoři děkují všem za účast i trpělivost na 
stanovištích. A vyhlašují pátrání po dobromyslném chlapci 
v maskáčovém tričku, který jim půjčil svoji knížku se skřít-
ky a razítky abychom dotvořili těm, na které se nedostalo,  
a už si ji nevyzvedl. Pořadatelé ho hledali, ale nenašli. Pokud 
ho znáte, ať zavolá víle na 777 547 099. Má pro něho knížku 
schovanou.

Další podobná akce se na Studánce uskuteční 13. října, 
kdy se les odebere k zimnímu spánku. Za upovídanou vílou 
přijede na návštěvu její kamarádka - víla uspávací a nebude 
chybět ani skřítek Hajánek. Tak nás bude víc a pěkně si vás 
rozdělíme.

Krásné jarní a letní dny přeje víla Povídalka a kamarádi 
skřítci.
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Nejenom zvěřinu, ale i krásné 
ubytování nabízí Farma Třebešov

Skutečně široké spektrum aktivit Farmy Třebešov do-
plňuje levné ubytování U Lišáka. Nově zrekonstruovaný 
penzion stojící vedle obchodu Farmy v Třebešově dispo-
nuje dvaceti lůžky a je variabilní. Spodní buňky se totiž 
mohou různě propojit nebo naopak oddělit. V patře jsou 
navíc apartmány, do kterých se pohodlně vejde i celá rodi-
na. U penzionu je také dvanáct parkovacích míst.

Penzion je jako stvořený pro krátkodobá i dlouhodobá 
ubytování nejen pro turisty, ale například také pro milovníky 
myslivosti, kteří navíc mohou využít nedaleký obchod Farmy 
Třebešov pro nákup zvěřinových specialit. Hned vedle je na-
víc netradiční grid-shell konstrukce sloužící pro pořádání růz-
ných společensko-kulturních akcí.

Farma Třebešov 
Penzion U Lišáka

Nabízíme dvacet lůžek  
a variabilní apartmány

Eva Hejnová
 » 605 004 004
 » eva.hejnova@farmatrebesov.cz

Prohlédněte si naše 
webové stránky 

www.penzionulisaka.cz
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Zvěřiny máme opravdu hodně! 
Ochutnejte náš kančí krk 
a připravte si skvělé ragů

Kančí ragů

Ingredience: kančí krkovice 400 g, zvěřinové demi glace 0,5 l, červené portské víno 0,2 l, tymián 1 pol. lžíce, 
šípkové pyré 4 pol. lžíce, mrkev 2 ks, kořenová petržel 1 ks, cibule 1 ks, jalovec 1 pol. lžíce, piniové oříšky 2 pol. 
lžíce, růžičková kapusta 10 ks

Postup: Mrkev nakrájíme na menší kostky společně s kořenovou petrželí. V hrnci si rozpálíme olej, na kterém 
orestujeme kořenovou zeleninu. Přidáme jalovec, tymián, překrájenou cibuli. Takto připravený základ restu-
jeme do zlatova. Poté přidáme předem nakrájenou kančí krkovici. Důkladně zarestujeme. Přidáme šípkové 
pyré, promícháme a ihned podlijeme červeným portským vínem. Necháme odpařit alkohol. Takto připravený 
základ doplníme zvěřinovým demi glace, ve kterém dusíme kančí krkovici do měkka. Ihned servírujeme.

Doporučená příloha: Na pánvi si rozpustíme máslo, na kterém lehce orestujeme piniové ořechy s předem 
zblanšírovanou růžičkovou kapustou. Do misky vložíme vydušené kančí ragú, které zvýrazníme orestovanou 
růžičkovou kapustou s piniovými ořechy.

Zdroj: myslivost.cz
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Naši oslavenci
v květnu 2019

divize Automotive
Suchý Aleš

divize Autocentrum
Kučera Michal
Kárník Jiří 

divize Wood
Pulpán Oldřich
Krátká Ivana
Zákravská Petra
Chaloupka Vlastimil
Línek Jan

divize Windows
Grund Martin
Machačová Petra
Pirkl Martin

divize Správa
Snížek Ondřej

Matrix Hotels, s.r.o.
Friedl Emil
Vondrovský Robert

Dřevocentrum CZ, a.s.
Válek Petr
Kulhavý Ondřej
Šanca Štěpán
Mosnáková Martina
Szöcsová Šárka

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

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



Více než 100 let přinášíme nápady,
o kterých možná ani nevíte…

Když jsme v roce 1899 přišli s chlazeným jednoválcem, 
vozy poháněné elektřinou byly hudbou daleké budoucnosti. 
Dnes jsou realitou, jejíž podobu v rámci značky ŠKODA AUTO
zhmotňuje studie VISION E. Elektromobilita, šetrnost 
k životnímu prostředí, inteligence, to a mnohem víc se brzo 
přenese z výkresů do reálného života. Buďte u toho s námi.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

     PRVNÍ ŠKODA
S PLNĚ ELEKTRICKÝM
  POHONEM SE BLÍŽÍ
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