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Slovo ředitele
MATRIX Windows
Tomáš Hrábek

Téma čísla: 4MATRIX Windows přichází 
s novinkou – dřevohliníkem
Divize MATRIX Windows právě prochází podzimním obdobím.  
V posledních letech si v Lipovce už zvykli, že se jedná o vůbec nej-
produktivnější část celého roku. Ve stavebnictví a s tím spojeným 
okenním a dveřním průmyslem se totiž dokončují zakázky, které 
v některých případech probíhají po celý rok. Některé jsou navíc 
krátkodobější v podobě pěkných novostaveb a rekonstruovaných 
domů.

16
14Údržba je základem 

každého kvalitně 
fungujícího provozu
Každý průmyslový provoz má svoje srdce. Vždy ho ale tvoří lidé, 
kteří jsou pro dané středisko naprosto nezbytní. V případě pily 
se potom jistě jedná o údržbáře. Právě díky nim mohou všechny 
stroje pracovat tak, jak mají. V dřevařské divizi Wood společnosti 
MATRIX v Třebešově zajišťují údržbu tři lidé. O broušení se stará 
Jaroslav Štencl a o zámečnické a elektrikářské věci potom dvoji-
ce Jaroslav Navrátil a Ladislav Horák.

Vážení čtenáři,

léto je za námi a čeká nás poslední a řekl bych 
že nejnáročnější část roku, ve které je potřeba 
dokončit rozpracované záležitosti a dotáhnout 
vše do zdárného konce. Ve stavebnictví to platí 
s ohledem na blížící se zimní období dvojnásob. 

I v tuto dobu si ale najděte chvíli pohody  
a pročtěte si nové MATRIX Info. Mimo jiné se 
dočtete, jakou novinku jsme pro své zákazníky 
připravili v divizi Windows, a které významné 
referenční stavby jsme realizovali.

Přeji Vám mnoho úspěchu jak v pracovním, 
tak osobním životě. 
 Tomáš Hrábek

Pobočka Dřevocentra CZ 
ve Znojmě oslavila
své první narozeniny
Uteklo to jako voda. Už je to více než rok, kdy se 9. srpna 2018 
slavnostně otevřela dvanáctá pobočka společnosti Dřevocentrum 
CZ. Nováček Holdingu MATRIX od té doby sídlí v jihomoravském 
Znojmě. Pobočka poskytuje prodejní servis na ploše 6 000 m2 a je 
primárně zaměřená na prodej stavebního řeziva.

9MATRIX Trade Slovensko 
hlásí úspěch. Patří mezi 
TOP 10 firem kraje
Další úspěch do sbírky! Dceřiná společnost divize Automotive MA-
TRIX Trade, s.r.o. byla nominována do žebříčku TOP 10 firem Trnav-
ského kraje. Společnost, která již od roku 2003 působí na Slovensku 
v oblasti prodeje produktů pro automobilový průmysl se umístila 
mezi nejlepšími deseti společnostmi v kategorii zahraničních firem 
s obratem od 1 do 10 milionů EUR.
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Promyšlená investice 
do nového produktu
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MATRIX Windows 
přichází s novinkou 
– dřevohliníkem
Divize MATRIX Windows právě prochází 
podzimním obdobím. V posledních letech si 
v Lipovce už zvykli, že se jedná o vůbec nej-
produktivnější část celého roku. Ve staveb-
nictví a s tím spojeným okenním a dveřním 
průmyslem se totiž dokončují zakázky, kte-
ré v některých případech probíhají po celý 
rok. Některé jsou navíc krátkodobější v po-
době pěkných novostaveb a rekonstruova-
ných domů. Obchodní a administrativní od-
dělení, výroby, montáže a realizace jedou 
na plný plyn tak, aby každý svou odpověd-
ně odvedenou prací přispěl k úspěšnému 
dokončení zakázek a splnění nastavených 
cílů. Zároveň je potřeba vyhovět 
požadavkům zákazníků, kteří 
mají s blížícím se koncem 
roku plné ruce práce  
s dalšími pracemi na 
jimi realizovaných 
projektech.

I přes takto pra-
covně vypjaté ob-
dobí si tým divize 
Windows našel čas 
a připravil novinku, 
která jistě osloví široké 
množství zákazníků. Jed-
ná se o nový druh dřevohli-
níkového profilu.

„Z důvodu rozšíření portfolia našich 
produktů a zvýšení konkurenceschopnosti jsme 
si na podzim tohoto roku připravili novinku. Už 
dnes totiž umíme nabídnout a vyrobit moderní 
dřevohliníkový profil. Investice do zmíněného 
produktu byla dopředu promyšlená, protože už  
v minulosti jsme nakoupili nástroje pro obrá-
bění hranolu na tento typ profilu. Navíc byla 
vypracována výkresová dokumentace,“ poch-
lubil se s novým produktem ředitel divize To-
máš Hrábek s tím, že pro uvedení tohoto pro-
jektu v život bylo potřeba dokončit potřebná 
nastavení ve výrobě a softwaru.

Hlavní výhodou dřevohliníkových oken je 
bezúdržbová povrchová úprava hliníkového 
opláštění exteriérové strany, které je navíc 

odolné proti povětrnostním vlivům. Vnitřní 
strana zároveň nabízí příjemný přírodní ma-
teriál. Okna a balkonové dveře jsou okované 
celoobvodovým kováním Roto v nejmoderněj-
ším provedení NT se dvěma bezpečnostními 
body a tím zajištěnou vyšší třídou bezpečnosti. 
Na venkovní opláštění je použit profil Gemini, 
který charakterizují vysoké estetické hodnoty 
a funkcionalita.

Samozřejmostí je široká škála barev. Zá-
kazník si může vybrat jakoukoliv barvu z RAL 
vzorníku nebo bezbarvé transparentní lazury. 
Způsob rohového napojení jednotlivých profi-

lů je formou svařování nebo lisování. 
Možnost zasklení hloubky skla 

potom dosahuje až 54 mm 
s možností zasklení troj-

skel se zvýšenými poža-
davky na ochranu pro-
ti hluku, slunečnímu 
záření nebo velkých 
ploch skel. U nich je 
ale nutné nadimen-
zovat zesílená nebo 
bezpečnostní skla  

s ohledem na statiku 
skla jako takového.

Další předností je za-
sklívání skel z venkovní 

strany. Jako fixace skla slouží 
hliníkové opláštění, nikoliv standardní 

zasklívací lišta z interiéru. Daleko jednodušeji 
lze také provádět montáž velkých prosklených 
ploch z exteriéru, což platí u případné výměny 
prasklého skla.

„Věřím, že dřevohliníková okna jsou správ-
ným krokem k uspokojení nároků odběratelů, 
projektantů a architektů, kteří mají rádi dřevo 
jako přírodní materiál, zároveň si ale neumí 
svou domácnost představit bez hliníku, proto-
že nemají v této uspěchané době čas na pravi-
delnou údržbu venkovního povrchu. Důležitým 
faktorem je navíc elegantní nadčasový design, 
který k moderní architektuře rozhodně patří,“ 
doplnil ředitel Hrábek.
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Představujeme referenční stavby 
divize MATRIX Windows
V průběhu roku realizuje tým pracovníků divize MATRIX Windows celou řadu projektů a zakázek. Jedná se o menší věci 
dělané přímo pro koncové zákazníky, ale také velké projekty realizované pro spřátelené stavební firmy s dlouhodobými 
vztahy nebo přímo pro investora. Okruh vzdálenosti realizovaných zakázek je pestrý a široký, ale vždy potěší, pokud je 
možné pracovat na zakázkách v blízkém okolí sídla firmy. Tedy v podhůří Orlických hor. Proto je na místě zmínit některé  
z referenčních staveb, které v tomto roce prošly výrobou a realizací v divizi MATRIX Windows.

Farní Charita Rychnov nad Kněžnou
Již od začátku letošního jara pracoval tým truhlářů na výro-
bě dřevěných oken a dveří pro Farní Charitu v Rychnově nad 
Kněžnou. Jedná se o pěkný objekt nedaleko centra města, 
kam byla dodána dřevěná okna v profilu MATRIX Euro IV68 
v nestandardních tvarech. Převážná část oken má tvar ne-
pravidelných oblouků či lichoběžníků. V kombinaci s na kaž-
dém patře jiné barvy oken se můžete přesvědčit sami, že 
budova omládla. A to v blízké budoucnosti dojde k opravě 
a renovaci fasády, která ještě více zdůrazní kontrast mezi 
jednotlivými barvami oken - žlutá, modrá a červená.

Knihovna Rychnov nad Kněžnou
Do právě probíhající kompletní rekonstrukce bývalého rych-
novského kina na knihovnu dodal MATRIX Windows na za-
čátku léta hliníková okna v profilu MATRIX MB70 a vstupní 
dveře stejného sortimentu, z nichž některé jsou protipožár-
ní. Otvorové prvky jsou navrhnuté se zasklením ve trojskle 
a požadavkem na nízký součinitel tepelného prostupu tak, 
aby budova byla dostatečně izolovaná a energeticky nená-
ročná.

Výrobní hala Rychnov nad Kněžnou
Nedaleko Rychnova nad Kněžnou vyrůstá novostavba vý-
robní haly, kam divize Windows během léta až do součas-
ného období dodává plastová okna MATRIX Premium za-
sklená izolačním dvojsklem ve světle šedé barvě. Vstupní  
a některé vnitřní dveře jsou dodávané hliníkové a ve stejné 
barvě.

Transformace ÚSP pro mládež Týniště
Na další z referenčních staveb se podíváme do Týniště nad 
Orlicí. V březnu zde zaměstnanci z Lipovky realizovali mon-
táž dřevěných oken z profilu MATRIX Euro VI92 na budově 
Ústavu sociální péče pro mládež. Stavba prochází celkovou 
rekonstrukcí a jak je vidět na fotografiích, nová okna zce-
la mění vzhled budovy. Byly nainstalovány velké rozměrné 
prvky a rohové sestavy o vysoké hmotnosti, a to až 350 kg. 
Budova bude po dokončení sloužit jako ubytování pro těles-
ně postižené v rámci projektu Ústavu sociální péče Trans-
formace pro mládež Kvasiny.
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„Každý produkt se musí 
řádně zkontrolovat,“

říká nový pracovník divize Windows Richard Čapo.

Na plastových oknech pracuje 
v Lipovce nová posila ze Slovenska

samozřejmě klademe velký důraz. Potom instaluji základní 
podložky a skla. Pomocí podložek je pak nutné sklo vyladit 
tak, aby bylo dokonale rovné a nijak se v rámu nepohybo-
valo.“

Závěrem nám řekněte několik věcí o sobě.
„Jsem ženatý a mám osmiměsíčního syna, kterému se 

právě klube zub, takže se v noci moc nevyspím.“

Pocházíte ze Slovenska. Chtěl byste v České republice 
do budoucna žít natrvalo?

„V Čechách bychom rádi zůstali. Také proto svůj volný čas 
věnuji hledání lepšího bydlení.“

Posila ze Zlatých Moravců na Slovensku Richard Čapo 
pracuje v divizi Windows od začátku letošního roku. Do 
Lipovky ho přivedl kolega a otec malého syna zde pra-
cuje na zasklívání plastových oken.

V Lipovce už pracujete devět měsíců. Proč jste se roz-
hodl nastoupit právě do společnosti MATRIX?

„Do Windowsu jsem nastoupil na doporučení kolegy Ri-
charda Cifry, který pracuje jako technik realizace zakázek. 
Známe se z obce, kde bydlím. Důležitou roli v nástupu do 
společnosti MATRIX hrál fakt, že jsem v minulé práci nebyl 
spokojený. Slovo dalo slovo a dnes proto pracuji v Lipovce.“

MATRIX Windows vyrábí hned několik druhů oken  
a dveří. Kde pracujete vy?

„Věnuji se především zasklívání plastových oken.“

Můžete čtenářům popsat náplň své práce?
„Kolegové vyrobí pro okna rámy a křídla, která okova-

jí tak, aby tam byly zámky. Tyto části zkompletuji a vy-
zkouším, jestli je vše v pořádku a funkční. Musím pro-
dukt zkontrolovat také po estetické stránce, na kterou 
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Otevření TECHCENTRA divize 
Automotive odborné veřejnosti

Jako ikonické si bude divize MATRIX Automo-
tive pamatovat datum 13. září 2019. Tento pá-
tek byl totiž vybrán pro slavnostní spuštění 
nového Techcentra, Laboratoře lepení a ser-
visní dílny.

Slavnostní události se zúčastnila celá řada lídrů 
průmyslových firem, kterým bude tato investice 
sloužit. Uvítacího slova se nejprve ujal generální 
ředitel Holdingu MATRIX Ing. Libor Burian, MBA. 
Zhodnotil cestu vývoje divize od jejího založení 
1. ledna 1993 až po tento významný den. Vyzdvi-
hl také dlouholetou spolupráci s akademickou 
půdou, konkrétně úzké spojení s Univerzitou 
Pardubice, fakultou Chemicko-technologickou, 
která měla na akci také své zastoupení.

„Začali jsme v české kotlině, ale po deseti le-
tech jsme přenesli své odborné zkušenosti i na 
Slovensko a založili dceřinou firmu MATRIX Tra-
de Slovensko. Máme zkušenosti s polským trhem  
i s exotickými zákazníky z oblasti Blízké-
ho východu. Dnes dodáváme prakticky 
do celé Evropské unie, ale i do Indie nebo 
USA. Činíme velký krok od dodávek tech-
nologií průmyslových povrchových úprav  
a lepicích systémů směrem k jejich přímému vý-
voji,“ prozradil nejbližší vizi Automotivu divizní 
ředitel Jaroslav Švarc.

Po slavnostním přípitku se všichni zúčastnění 
přesunuli z nové recepce do představovaných 
prostor, kde vyslechli sofistikovanou prezentaci 
instalovaných technologií. René Hübner, vedou-
cí skupiny brusných systémů, provedl brusným  
a leštícím Techcentrem a servisní dílnou. Vedou-
cí skupiny lepicích systémů Milan Holý potom 
podrobně přítomné seznámil se všemi testovací-
mi a měřícími zařízeními v Laboratoři lepení.

Velký zájem odborné veřejnosti napovídá, že 
se divize Automotive ubírá tou správnou cestou 
pro partnerské hledání toho nejlepšího brusné-
ho či lepicího řešení.
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Žebříček je sestavený 
z ukazatelů účetních 

uzávěrek

MATRIX Trade Slovensko hlásí úspěch. 
Patří mezi TOP 10 firem kraje
Další úspěch do sbírky! Dceřiná společnost divize Au-
tomotive MATRIX Trade, s.r.o. byla nominována do žeb-
říčku TOP 10 firem Trnavského kraje. Společnost, která 
již od roku 2003 působí na Slovensku v oblasti prodeje 
produktů pro automobilový průmysl, se umístila mezi 
nejlepšími deseti společnostmi v kategorii zahranič-
ních firem s obratem od 1 do 10 milionů EUR.

Anketu pořádají již od roku 2015 Hospodářské noviny. 
V žebříčku TOP 10 firem regionu oceňují nejlepší střední  
a malé podniky v každém kraji Slovenska. V letošním pátém 
ročníku byly oceňovány nejzdravější firmy v těchto katego-
riích: 

Slavnostní vyhodnocení soutěže se konalo 11. září 2019 
v konferenčním sále trnavského Relax Aqua&Spa centra. 
Oceněné společnosti zde převzaly své ceny.

Samotný žebříček je sestavený z objektivních ukazate-
lů účetních uzávěrek za předcházející rok 2018. Zúčast-
ňují se ho firmy, které mají známý obrat a zveřejněné 
účetní výsledky. Vyhlášení žebříčku předcházejí regio-

nální diskusní fóra Hospodářských novin HN regiony.

„Cílem žebříčku je ocenit společnosti, které svým zod-
povědným přístupem přispívají ke kvalitě podnikatelského 
prostředí na Slovensku. S tímto oceněním souvisí také me-
dializace naší společnosti jako úspěšné a zdravé firmy. Tedy 
firmy, s kterou není obchodování riziko, svoje závazky doká-
že platit včas, a u které se její zákazníci nemusí obávat napří-
klad restrukturalizace nebo dokonce bankrotu,“ upozornil 
ředitel MATRIX Trade Slovensko Zdeněk Kovárník.

Generálním partnerem soutěže je společnost UniCredit 
Bank, odborným garantem potom Deloitte a odborným  
a datovým partnerem firma Bisnode.

„Na závěr bych tímto chtěl poděkovat všem našim za-
městnancům za skvěle odvedenou práci jakožto i kolegům  
z MATRIX, a.s. za spolupráci, díky které jsme tohoto skvělé-
ho ocenění dosáhli,“ doplnil ředitel Kovárník.

Tuzemské společnosti s obratem 1 – 10 mil. EUR
Zahraniční společnosti s obratem 1 – 10 mil. EUR
Obchodní společnosti s obratem 11 – 50 mil. EUR
Výrobní společnosti s obratem 11 – 50 mil. EUR
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Brusné systémy
Odpověď na otázku ultimativního brusného materiálu

Více informací získáte u našich obchodně-technických 
specialistů pro oblast povrchových úprav nebo na našem webu

Vítej zlatý hattricku! Tradiční 
MATRIX Cup opět ovládlo Ferodo
Třebešovský sportovní areál má za sebou další ročník MATRIX Cupu. Do již 22. ročníku turnaje v malé ko-
pané se 7. září 2019 přihlásilo osm firemních týmů a již potřetí v řadě ho vyhrál tým reprezentující Federal 
Mogul z Kostelce nad Orlicí.

Ze dvou skupin postoupili do semifinálových bojů čtyři nejlepší týmy. V boji o bronz porazil MATRIX kolínské 
TPCA 2:0.

Finále mezi Ferodem a 3M bylo velmi napjaté, protože 3M nechtěla dát Ferodu třetí vítězství v turnaji zadarmo.
Po základní hrací době bylo skóre 1:1, a tak přišly na řadu pokutové kopy. V nich byli šikovnější chlapci z Kostelce.  
Odvážejí si tak putovní pohár již po třetí v řadě.

Gratulujeme!

Foto: Tereza Erbenová

1.  FEDERAL MOGUL

2. 3M

3. MATRIX Automotive

4. TPCA

5. Škoda KV
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7. Hyundai

8. Škoda MB
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Holding MATRIX podporuje extraligový hokej v Hradci Krá-
lové. Vrcholný management společnosti se proto vydal na 
první domácí zápas Mountfieldu v této sezoně. Návštěva 
skyboxu byla přitom využita pro plodná obchodní jednání.  
V prvním extraligovém kole bohužel domácí podlehli silné-
mu Liberci, od té doby se ale hradečtí blýskli sérií výher.

Management firmy 
MATRIX navštívil první 
extraligové kolo v Hradci 

Neuvěřitelných třiadvacet let ve společnosti MATRIX už má 
odslouženo Jaroslav Štencl. Údržbář starající se o broušení 
pil na třebešovské pilnici v září oslavil kulaté šedesáté na-
rozeniny. Popřát mu přišli ředitel divize Wood Martin Man-
dys, vedoucí provozu Michal Fedor, zástupce ředitele Ing. 
Tomáš Dostál a mistr Martin Karlíček (zleva).

Do dalších let přejeme Jardovi 
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Tým divize MATRIX Wood

Vrchní brusič 
z třebešovské pily 
oslavil kulaté jubileum

Dobíjení zdarma na jeden rok ve veřejné nabíjecí infrastruktuře ČEZ? To je je-
dinečná nabídka pro prvních 500 zákazníků, kteří si koupí elektromobil CI-
TIGO iV. Smluvní vztah potom vzniká mezi zákazníkem a firmou ČEZ po 
dodání vozu zákazníkovi. Elektromobil můžete koupit i v Autocen-
tru MATRIX Lipovka. Při koupi získáte registrační značku (EL), 
která držitele opravňuje k čerpání výhod jako je možnost 
parkování v parkovacích zónách vybraných měst zdarma, 
zvýhodněné dálniční poplatky nebo nulová silniční daň.

K dispozici jsou také dotační tituly pro podnikatele 
a firmy, jako třeba program nízkouhlíkové technolo-
gie, kde je očekáváno vyhlášení výzvy v říjnu 2019. Lze 
čerpat na elektromobily, neveřejné nabíjecí stanice  
a akumulace energie. Program je určen pro malé, střední 
a velké podniky mimo území hl. m. Prahy.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Autocentrum 
MATRIX Lipovka.

Zdenka Škopová, vedoucí prodeje
M +420 731 449 721, T +420 494 339 292
zdenka.skopova@matrix-as.cz, autocentrum.matrix-as.cz

Chcete dobíjet zdarma? Kupte si nový 
elektromobil Citigo iV



MATRIX INFO | 12

MATRIX INFO | autocentrum

Elektromobily si můžete 
v Lipovce objednat již dnes
Dlouho očekávaná éra elektromobility značky Škoda 
Auto přichází. Mladoboleslavská značka začíná nabí-
zet na českém trhu předprodej prvního sériově vyrá-
běného elektromobilu Citigoe iV a modelu Superb iV  
s plug-in hybridním motorem. První auto se bude pro-
dávat od 429 900 Kč, hybridní Superb potom od 876 
900 Kč. Oba vozy si mohou zájemci objednat také v Au-
tocentru MATRIX Lipovka, které sídlí pouze několik ki-
lometrů od závodu Škoda Auto Kvasiny, kde ve středu 
18. září sjel z linky první hybridní Superb.

„Zahájením předobjednávek pro český trh vysíláme 
jasný vzkaz veřejnosti, že to s eMobilitou myslíme vážně.  
S modely CITIGOe a iV SUPERB iV zahajujeme elektrickou 
budoucnost značky Škoda, na níž se nyní mohou přímo 
podílet i naši zákazníci. Ta se již velice brzy stane dostup-
nou nejen s ohledem na férovou pořizovací cenu vozu, ale  
i smysluplnou kapacitu baterií a s tím souvisejícího dojez-
du. Velmi brzy budou následovat další elektrifikované mo-
dely,“ vzkázal do médií ředitel Škoda Auto Česká republika 
Luboš Vlček s tím, že majitelé prvních 500 objednaných 
Citigo budou mít na jeden rok bezplatné nabíjení.

Elektrifikovaná Citigo s nulovými lokálními emisemi 
CO2 mají záruku na baterie osm let nebo 160 000 najetých 
kilometrů. Pohání je kompaktní elektromotor s nejvyšším 
výkonem 61 kW s dojezdem až 260 km. Logickou výbavou 

je potom dvojice nabíjecích kabelů. První pro obvyklé elek-
trorozvodné sítě (230 V) a druhý připravený pro veřejnou 
dobíjecí stanici a domácí nabíječku (tzv. wallbox).

V závěru tohoto roku bude k dispozici také první sériově 
vyráběná Škodovka s plug-in hybridním pohonem. Superb 
iV kombinuje spalovací motor 1,4 TSI a elektromotor. Díky 
tomu s ním zažijete ekologickou jízdu ovšem při zachová-
ní maximálního výkonu 160 kW (218 k). Emise CO2 mají  
v kombinovaném provozu, který hlásí dojezd 850 km, hod-
notu necelých 35 g/km. Na elektromotor potom Superb iV 
dojede 56 km. 

Už v dalším roce se zájemci o elektroauta mohou těšit 
na první elektromobil vyvinutý na koncernové platformě 
MEB. Do konce roku 2022 potom Škoda Auto, jejíž vedení 
chce do roku 2025 prodávat z celkového množství čtvrtinu 
elektrovozů, představí celkem 10 modelů s různým stup-
něm elektrifikace.

Elektroautomobily se v České republice zatím potýkají 
s problémem nízké hustoty nabíjecí sítě. Tento nešvar ale 
bude již brzy na Rychnovsku vyřešen díky práci společnosti 
MATRIX. První nabíjecí stanice již stojí v Třebešově a další 
budou v dohledné době instalovány v Letovisku Studán-
ka u Rychnova nad Kněžnou a samozřejmě i v Autocentru 
MATRIX Lipovka.



Již za 

Kč429 900

Kombinovaná spotřeba vozu ŠKODA CITIGOe iV: 
12,9 kWh/100 km; emise CO2: 0 g/km

skoda-iv.cz

První elektromobil značky ŠKODA je tady
Elektromobilita už není jen hudbou budoucnosti. Stává se realitou. Ve ŠKODA 
AUTO jsme si toho dobře vědomi. Držíme krok s dobou, ale to osvědčené zůstává. 
Představujeme vám ŠKODA CITIGOe iV. První plně elektrický automobil ŠKODA 
AUTO s dojezdem 253 km na jedno nabití může být váš již za 429 900 Kč.
Prvních 500 řidičů, kteří si vůz objednají, navíc získá dobíjení na rok zdarma.

NAŠE ELEKTRICKÁ
   BUDOUCNOST 
ZAČÍNÁ PRÁVĚ TEĎ

ŠKODA CITIGOe iV

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Untitled-21   1 25.9.2019   10:15:16
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Každý průmyslový provoz má svoje srdce. Vždy ho 
ale tvoří lidé, kteří jsou pro dané středisko naprosto 
nezbytní. V případě pily se potom jistě jedná o údrž-
báře. Právě díky nim mohou všechny stroje pracovat 
tak, jak mají. V dřevařské divizi Wood společnosti 
MATRIX v Třebešově zajišťují údržbu tři lidé. O brou-
šení se stará Jaroslav Štencl a o zámečnické a elek-
trikářské věci potom dvojice Jaroslav Navrátil a La-
dislav Horák.

Každý stroj má svou specifickou funkci. Pásová, rámová  
i rozmítací pila jsou v třebešovském dvousměnném pro-

vozu každodenně značně namáhány a musí být samozřej-
mě řádně nabroušené. O to se v divizi Wood stará Jaro-
slav Štencl.

„Při broušení musíme být opravdu neustále ve střehu, 
abychom věděli, který ze strojů právě potřebuje nabrou-
sit. Máme v tom ale jasně daný systém,“ prozradil vrchní 
brusič Jaroslav Štencl.

Každý druh pil se brousí zvlášť na speciálních strojích 
od německé společnosti Möhringer, která vybavila strojo-
vým parkem celou třebešovskou pilnici.

Údržba je základem každého kvalitně fungujícího podniku
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Údržba je základem každého kvalitně fungujícího podniku
U pásové pily se mění pásy přibližně po třech hodinách, 

u katrových pil to trvá asi o hodinu déle. Nepředvídatelné 
události jako třeba zapomenutý hřeb mohou ale způso-
bit, že je potřeba vyměnit pilu dříve. Pás se přitom brousí 
asi půl hodiny a katrová pila osm až deset minut. Samo-
zřejmě záleží na míře opotřebení, někdy je třeba danou 
pilu brousit vícekrát.

Další dva údržbáři mají v popisu práce opravy přímo na 
strojích. Jaroslav Navrátil a Ladislav Horák ale zatím řeší 
spíše drobnosti, protože technika na pile divize Wood je 
stále nová a větší poruchy se jí vyhýbají.

„Jako údržbář si musím poradit se vším. Když to zjed-
noduším, tak dělám vše od mazání až po sváření. Práce 
je to skutečně velmi různorodá, každý den dělám něco 
jiného. Provoz je zatím nový, takže zásadní opravy nejsou 
potřeba. Značná část pilnice je automatizovaná, takže sa-
mozřejmě pracujeme i s elektrikou,“ upřesnil svůj denní 
program Ladislav Horák.

Trojice profesionálů tak denně hlídá perfektní funkci 
všech strojů, díky kterým se k zákazníkům dostává široká 
paleta dřevěných produktů.
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Pobočka Dřevocentra CZ ve Znojmě oslavila své první narozeniny

4 053 zákazníků a 150 
registrovaných firem...
...to je bilance Dřevocentra Znojmo za první rok.

Uteklo to jako voda. Už je to více než rok, kdy se 9. srpna 
2018 slavnostně otevřela dvanáctá pobočka společnos-
ti Dřevocentrum CZ. Nováček Holdingu MATRIX od té 
doby sídlí v jihomoravském Znojmě. Pobočka poskytuje 
prodejní servis na ploše 6 000 m2 a je primárně zaměře-
ná na prodej stavebního řeziva, hoblovaných materiálů 
a prodej deskových materiálů převážně určených pro 
stavby domu a jeho vybavení.

Za první rok znojemští zaměstnanci obsloužili 4 053 zá-
kazníků a získali do své databáze na 150 registrovaných fi-
rem. Vybudovalo se také nové zázemí skladu, které na volné 
ploše nabízí k okamžitému prodeji přes 430 m3 stavebních 
hranolů, fošen, latí a prken a se svými zásobami uspokojí 
většinu poptávek k okamžitému dodání i okrajových rozmě-
rů řeziva.

„Pobočka vyniká i nabídkou a prodejem hoblovaných ma-
teriálů, především KVH hranolů, palubek, prken a lišt. V na-
bídce skladových položek zaujímá nemalý objem také záso-

ba materiálů pro pokládku teras z evropského a sibiřského 
modřínu včetně podkladových hranolů. Zázemí prodejny 
je sice malé, ale je plně vybaveno pro prodej doplňkového 
sortimentu spojovacího a kotevního materiálu a doplňko-
vého sortimentu pro stavbu ze dřeva až po speciální vruty 
a nářadí. Nabídka sortimentu uspokojí jak potřeby staveb-
ních firem, tak i požadavky hobby stavitelů a kutilů,“ má jas-
no ředitel Dřevocentra Ing. Martin Konvalina.

Při příležitosti ročního fungování pobočky se v pro-
storách areálu uspořádala malá oslava, kam byli pozváni 
všichni registrovaní zákazníci a také potenciální noví part-
neři. Všichni došlí zákazníci byli navíc odměněni hodnot-
ným dárkem a výborným občerstvením.
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Pobočka Dřevocentra CZ ve Znojmě oslavila své první narozeniny
Při posezení za slunného počasí a teplého dne se uspořá-

dala i malá anketa, jejímž cílem bylo získat odezvu na první 
rok působení Dřevocentra ve Znojmě.

„Potěšilo nás, že všichni zákazníci jsou s nabídkou mate-
riálů a jejich kvalitou spokojeni, a hlavně že jsou spokojeni 
s ochotou našich zaměstnanců a profesionální obsluhou,“ 
upozornil Martin Konvalina.

Samozřejmě, že celý tým Dřevocentra zajímal i zájem  
o další materiály a služby, které by mohly znojemskou na-
bídku rozšířit. Výborným podnětem bylo například nasklad-
nění kvalitní nabídky truhlářského sušeného řeziva a rozšíře-
ní nabídky deskových materiálů o Durélis. Pro truhláře by si 
zase zákazníci přáli rozšířit nabídku o spárovky a truhlářské 
překližky. Na základě těchto informací byly některé tyto ma-
teriály již objednány a pro ostatní se chystají vhodné sklado-
vé prostory.

Kromě prodeje se na středisku zajišťuje i nabídka impreg-
nace řeziva máčením v impregnační vaně až do délky osmi 
metrů nebo nabídka materiálů pro stavbu krovu podle kon-
krétního zadání.

„V anketě naši zákazníci nejčastěji zmínili, že by chtěli 
naše služby rozšířit o nabídku již opracovaných hranolů pro 
snadné a okamžité sestavení krovů na místě montáže. Také 
na tomto požadavku trhu pracujeme a věřím, že v krátké 
době vás budeme i o této možnosti v nabídce Dřevocent-
rum CZ informovat,“ prozradil závěrem ředitel Konvalina.

Přejeme pobočce do dalšího roku mnoho spokojených 
zákazníků a stále rostoucí obrat!
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Rychnovští turisté si na Studánce 
připomněli 130. výročí vzniku KČT
Malebné prostředí Letoviska Studánka si pro svou slav-
nostní schůzi vybral Klub českých turistů z Rychnova 
nad Kněžnou. A setkání to nebylo ledajaké, protože při 
této příležitosti si milovníci pohybu připomněli úcty-
hodné 130. výročí od založení místní pobočky. Turisté se 
tak symbolicky vrátili na místo, kde jejich klub začínal  
a dlouhodobě sídlil a působil.

Právě letos tomu totiž bylo 130 let, kdy byl založen  
v Rychnově nad Kněžnou samostatný odbor Klubu českých 
turistů, a to jako druhý nejstarší odbor v českých zemích. 
Stalo se to 16. června roku 1889, kdy se dvanáct prvních 
turistů sešlo v sále tehdejší Občanské besedy. Klub si zvolil 
výbor a přijal stanovy Klubu českých turistů, který jako orga-
nizace vznikl pouhý rok předtím.

Už rok po založení byl vytyčen první sloupek turistického 
značení před bývalou dívčí školou v Rychnově (dnes ZŠ Ko-
menského) a označena první turistická trasa, která vedla jak 
jinak než do Letoviska Studánka. Byla to jedna ze tří prvních 
vytyčených turistických tras Klubu českých turistů v Českých 
zemích.

Studánka hrála v činnosti rychnovského odboru důleži-
tou úlohu. Jednak zde KČT Rychnov měl od roku 1932 svoji 
klubovou místnost a pořádal na Studánce takřka veškerou 
spolkovou činnost, ale také se klub prostřednictvím studá-
neckého družstva podílel na správě a zvelebování tohoto 
místa. Následovalo značení dalších turistických tras, přede-
vším pak do Orlických hor a jejich podhůří. Tyto trasy zase 
vycházely buď ze Studánky nebo jí alespoň procházely. Pře-
devším pak díky rychnovským turistům získalo Letovisko 
Studánka začátkem 20. století věhlas mezi turistickou veřej-
ností a stalo se vyhledávaným místem pobytů letních hostů 
a turistických výprav.

Můžeme říci, že Studánka byla jednou z kolébek české tu-
ristiky a postupem času se stala skutečným pojmem. Doba 
se změnila, jsou jiné podmínky i samotné Letovisko je už 
trochu jiné, ale vždy je potřeba do budoucna usilovat o to, 
aby Studánka i v dnešní době měla opět dnešním turistům 
co říci.
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Svatby se na Studánce 
konají na různých místech

Svatební sezona je letos 
na Studánce neobvykle dlouhá

Přišel podzim a to obvykle bývá v Letovisku Studánka 
konec svatební sezony. Letos je ale situace odlišná, le-
tošní svatební sezona má totiž na Studánce zcela jiný 
ráz. Druhá vlna svatebního veselí totiž začala v čase, 
kdy se okolí hotelu začíná romanticky zbarvovat do 
pestrých podzimních barev. Svatebčané mají navíc tu 
výhodu, že se vyhnou letním parnům, kdy se nezchladí 
ani uprostřed lesoparku Včelný.

Celý svatební rok 2019 se nese v duchu netradičních sva-
teb konaných v různých prostorách celého letoviska. Mimo 
standardní kapli, hotelový prameník či palouček uprostřed 
letoviska byl jeden z nejzajímavějších obřadů ten, který se 
konal v noci ve venkovním amfiteátru. Studánka se díky 
tomu na konci léta a uprostřed noci proměnila v romantic-
ké místo s několika tisíci svíček, světýlek a nočních efektů, 
které umocnily svatební ráz večera.

Hotelový personál má před sebou ještě několik svateb-
ních víkendů, tudíž se hosté mohou setkat s omezeními, 
které budou souviset právě s tímto slavnostním dnem. 
Jaký bude rok s magickým číslem 2020 víme již nyní, proto-
že právě v těchto dnech se několik budoucích novoman-
želů zabývá organizací svatby v Letovisku Studánka.
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Studánka opět nabízí 
širokou paletu tanečního vyžití

Plesová sezona se nezadržitelně blíží. Letovisko Studánka, stejně jako každý rok, opět přichází s bohatou nabídkou 
tanečních kurzů. Pod vedením profesionálních lektorů si můžete svůj taneční um zdokonalit v tanečních kurzech 
nebo procvičit během tančírny. Nebudou samozřejmě chybět ani četné plesy.

Taneční kurzy se konají každou neděli pod taktovkou Josefa Solára. Naučíte se základním tancům jako jsou waltz, polka, 
valčík, tango, foxtrot, blues nebo mazurka, ale na pořad dne přijdou i tance latinskoamerické. Výhodou je, že kdo má zájem 
o výuku pouze jednoho tance, může si koupit jen danou lekci. 

Bohatou tradici má na Studánce také zkušenějším párům určená tančírna konající se pravidelně jednou za měsíc.

Taneční kurzy na Studánce - Lze koupit i jednu lekci!
 » neděle vždy od 17 hod.

Tančírna na Studánce
 » pátek 15.11. od 20 hod.
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Zástupci společnosti MATRIX 
se zúčastnili lovu jelenů na Slovensku
Léto budiž pochváleno!

Toto zvolání si připomínáme v letních teplých dnech, kdy 
většina z nás utíká ze zaměstnání, nakládá své rodinky do 
automobilu, či jiného dopravního prostředku a odjíždí na 
zaslouženou dovolenou. 

Naše manželky milují tento čas, čas dovolených.

Potom přijde září, vše se uklidní, život se vrátí do normál-
ního pracovního a životního rytmu, vše zase začne mít svůj 
řád.

A zde přichází ten čas, čas chlapců, čas lovců, čas lovců 
jelenů.

Ta zářijová syrová rána, kdy cítíme tu vlhkost ranního opa-
ru valícího se po lukách a východ slunce nás začne tahat do 
našich revírů, neboť víme, „ŽE PŘIŠEL ČAS JELENŮ, KRÁLŮ 
NAŠICH HONITEB“.

Naše rozhovory začínají a končí stále stejnou otázkou  
– už troubí?

Již po osmnácté se letos konala výprava za jeleny v říji, 
které se od 19. do 24. září zúčastnilo dvanáct lovců – jeden 
z Polska a ostatní z České republiky. Lov se konal na území 
Lesů Slovenskej republiky, státního podniku, odštěpného 
závodu Košice. Celkem se potom ulovilo sedm jelenů. 

Krásný byl ale také čas strávený mezi našimi kamarády, 
mezi poctivými lidmi na LS Stará Voda a LS Hrable. Byl to 
úchvatný týden, týden lovecký, týden pro celé chlapy.

Naše manželky nemají rády tento čas, čas lovců!

Na památku setkání při jelení říji 
Ing. Libor Burian, MBA
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Brusné systémy
Odpověď na otázku ultimativního brusného materiálu

Více informací získáte u našich obchodně-technických 
specialistů pro oblast povrchových úprav nebo na našem webu

Říjen je dobou jelenů. 
Vyzkoušejte jelení hřbet 
od Farmy Třebešov

Jelení hřbet s ořechovou krustou
Ingredience:
 » 800 g jeleního hřbetu
 » 1 lžíce mletého koření na divočinu
 » sůl
 » mletý pepř
 » 2 lžíce olivového oleje
 » hrst vlašských ořechů
 » po 1 lžíci čerstvého rozmarýnu a tymiánu
 » 2 lžíce strouhanky
 » 3 lžíce másla
 » 3 pomeranče
 » 1 lžička cukru
 » 150 ml bílého vína
 » 1 lžíce pomerančové zavařeniny 

Postup: 
Maso odblaníme, okořeníme, potřeme olejem a dáme do chladu aspoň na čtyři hodiny odležet.
Smícháme 2 lžíce másla s ořechy, nasekaným rozmarýnem a tymiánem, přidáme strouhanku a osolíme. Maso 
ze všech stran opečeme na olivovém oleji, potřeme ořechovou směsí a vrátíme do pekáče. Pečeme při 180 °C 
asi půl hodiny, pak maso z pekáče vyndáme a do výpeku přidáme 1 lžíci másla, dva oloupané a nakrájené po-
meranče, poprášíme cukrem, zalijeme bílým vínem a necháme přejít varem. Pomeranče přendáme k masu, 
do šťávy přidáme lžíci pomerančové zavařeniny a šťávu z 1 pomeranče a trochu nastrouhané pomerančové 
kůry a vaříme dokud šťáva nezhoustne.
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Naši oslavenci
v říjnu 2019

divize Automotive
Držmíšek Jiří

divize Autocentrum
Moravec Miroslav
Jirušková Dagmar
Škopová Zdenka
Krynek Josef
Bečková Erika
Váradyová Michaela

divize Wood
Navrátil Jaroslav
Štenclová Zdeňka

Matrix Hotels, s.r.o.
Matoušek Petr
Pirklová Věra
Rydlo Matěj

Dřevocentrum CZ
Mládek David
Janda Jiří
Cvrček Petr

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

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



Dřevěné

modřín - smrk
Ekologické brikety jsou vyráběny ze směsi 
modřínového a smrkového dřeva bez pojiv 
a příměsí.

Vlhkost briket je max. 12% 
a výhřevnost dosahuje 17MJ/kg.

Dřevěnými briketami lze topit v krbu, 
v kotli na dřevo i kachlových kamnech. 

MATRIX a.s., divize WOOD
Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
+420 494 384 593
drevo@matrix-as.cz

Brikety dodáváme v balení 8 kg (+- 5%), rozměr balení cca 245 x 75 x 450 mm.  
Odběr možný od jednoho balení po celé palety (paleta = 1 000 kg).

wood.matrix-as.cz

BRIKETY


