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Letovisko Studánka:  
Respektuje tradici  
a následuje trendy

 
V Třebešově dokončují 

linku na KVH a BSH 
hranoly

60. výročí  Octavie  
ŠKODA AUTO oslaví  

novým modelem 

Designové palubky  
ozdobí interiér i exteriér  

vašeho domu



 » 3 x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí
 » 3 x bohatou snídani formou bufetu
 » Silvestrovská večeře + pozdní raut + půlnoční přípitek
 » Neomezený vstup do hotelového Wellness & Spa 
(bazén s protiproudem a vířivkou, Kneippův chodník, 
fitness) přístup v provozních hodinách wellness

 » Předsilvestrovské punčování - 30.12.2019  
od 21:00 hod.

 » Denně sauna + pára v čase 15 – 18:00 hod. /  
31. 12. 2019 – 14:00 – 16:00 hod.

Silvestrovský pobyt na Studánce 2019
29. 12. 2019 - 1. 1. 2020 / NE-ST / 3 noci / 4 dny

www.hotelstudanka.cz ... víc než hotel

 » Silvestrovská večeře
 » Volná konzumace vybraného vína, piva a nealkoholic-
kých nápojů, míchané nápoje, hotelový bar do 24:00 
hod. ALL INCLUSIVE

 » Bohemia Sekt 0,2 l – brut / novoroční přípitek
 » Živá hudba a zábavný program v průběhu galavečera
 » Studánecký drink během večera u barmana na baru
 » Půlnoční studený rautík
 » Stylové oblečení vhodné

Pobyt pro 1 osobu a obsahuje: Silvestrovský program (zahrnutý v ceně balíčku) 

pro 1 osobu 
cena 8 960,- Kč/pobytPobytový balíček
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Slovo ředitele
Hotel Studánka
Bc. Petr Čermák

Téma čísla: 4Studánka respektuje tradici 
a následuje trendy
Studánka si jde svojí vlastní cestou a nechce se  věnovat masovosti.  
Na prvním místě pro hotel je poskytovat vysokou úroveň služeb pro 
širokou veřejnost. Na mezinárodním technologickém festivalu Future 
Port Prague 2019 zaznělo, že budoucností turismu jsou lokální místa, 
kde každý nalezne své soukromí. K trendům už nepatří mezinárodní 
sítě hotelů, ale menší objekty. To, že se letovisko Studánka stále posou-
vá vpřed a inovuje je prací celého týmu managementu a zaměstanců.

21
1660. výročí Octavie Škoda 

Auto oslaví novým  
modelem
První vyrobené vozy Škoda Octavia spatřily světlo světa počátkem 
roku 1959. Latinský výraz „octavia“ znamená osmá, jednalo se totiž 
o osmý model značky vyrobený po druhé světové válce. Novodobá 
generace modelu Octavia se začala vyrábět v roce 1996, další pak 
následovaly  v letech 2003 a 2012.  Za tu dobu prošla Octavia mno-
ha modernizacemi, šedesát let od zrození první „oktávky“ přichází 
Škoda s novým modelem.

Milé čtenářky a čtenáři,

léto nám nenávratně zmizelo v dáli a pod-
zim nádherně barví přírodu do palety nepře-
berných odstínů barev. Stejně tak barevné je 
nejenom okolí Letoviska Studánky, ale i samot-
ný hotel, který v těchto dnech vstoupil do jubi-
lejního desátého roku své novodobé historie.

Barevnost hotelu spočívá v rozmanitosti 
hostů a pestrosti poskytovaných služeb. 

  
A stejně jako se budou střídat roční období, 

tak i náš hotel budou navštěvovat noví hosté  
a my jim budeme stále připravovat něco nové-
ho.

Přijďte se podívat i Vy …
Petr Čermák

Designové palubky  
ozdobí interiér i exteriér  
vašeho domu
Novinkou v nabídce DŘEVOCENTRUM CZ jsou takzvané „drásané“ 
palubky. Vyrábějí se v několika druzích povrchových úprav. Pro do-
sažení toho nejlepšího vizuálního efektu se využívají metody opalo-
vání, kartáčování a řezání. Jedná se o tradiční historickou metodu 
konzervace dřeva.

14V Třebešově dokončují linku 
na KVH a BSH hranoly
Středisko Třebešov opět nabízí něco nového. Závod, kde se dřevo 
zpracovává na všechny možné způsoby, nově obohatila linka na vý-
robu KVH a BSH hranolů. Tyto žádané produkty následně najdou 
uplatnění u celé řady koncových zákazníků, ale také u dceřiné spo-
lečnosti Dřevocentrum CZ, kde je o ně velký zájem. Navíc se ještě 
uplatní i v připravovaném projektu MATRIX House. Zavedení KVH 
a BSH hranolů je tedy typickým příkladem efektivní spolupráce  
v rámci Holdingu MATRIX.
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Studánka jde svou  
vlastní cestou a nechce  
se věnovat masovosti
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MATRIX INFO | téma čísla 

Letovisko Studánka:  
Respektuje tradici  
a podporuje trendy
Letovisko Studánka bylo vždy místem, které 
sice nenavštěvují davy v jednom jediném oka-
mžiku, ale od nepaměti ji znala a zná velká 
spousta lidí. A to z jednoho prostého důvodu 
– vždy byla tam, kde je a dokázala hrát prim  
v různých dobách. 

Již delší dobu jde Studánka svojí vlastní cestou, 
nechce se věnovat masovosti. Pro hotel je na prv-
ním místě poskytovat pro širokou veřejnost vyso-
kou úroveň služeb. To, že je tento směr správný, 
potvrdila diskuze Future of Travel, která byla 
součástí mezinárodního technologického festi-
valu Future Port Prague 2019. Také tam zaznělo: 
„Budoucností turismu v ČR jsou lokální místa, kde 
každý nalezne své soukromí. K trendům už nepa-
tří globální sítě mezinárodních hotelů, ale menší 
objekty.“

Studánka stále následuje trendy současné 
doby, což je práce celého týmu lidí a manage-

mentu hotelu, který musí neustále inovovat.  
V letošním roce se na Studánce objevilo opět ně-
kolik novinek, které, jak doufáme, našim hostům 
zpříjemní a zjednoduší pobyt v našem hotelu. Vy-
měnili jsme všechny televizní přijímače za nové. 
Díky tomu, že umí přivítat hosty jejich vlastním 
jménem, se každý zákazník může cítit výjimečně. 
Dokáží také informovat o aktuálním dění v hote-
lu, nabídkách, případně o nabízených turistických 
trasách v okolí.

Další novinkou je Green program. V Letovisku 
Studánka dáváme ekologii zelenou, a tak zde na-
leznete novou nabíjecí stanici pro elektromobily, 
která je k dispozici všem návštěvníkům Letoviska, 
navíc hotel disponuje od letošního roku novými 
elektrokoly, která jsou k dispozici všem ubytova-
ným hostům.

Jednoduše řečeno: Studánka si zachovává svo-
ji historickou noblesu, a přitom jde stále s dobou.

„K součas-
ným trendům 

v poskytování 
služeb už ne-

patří globální 
sítě hotelů, 
ale menší 

objekty.“
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Kvalitní ubytování, 
špičková gastronomie 
a wellness služby
...to je Letovisko Studánka

Co se chystá na Studánce?
Po vydařené letní sezoně 2019 plné dětských her  
a gastronomických zážitků připravujeme řadu novinek 
a zajímavých akcí na zimní sezonu a následující jaro 
2020. Pojďte s námi nahlédnout pod pokličku.

Ještě před příchodem zimy protančíme střevíce v oblí-
bených kurzech tance a vyhlášené tančírně, kde si přijdou 
na své nejen všichni milovníci společenských tanců, ale také 
moderní zábavy. Každý víkend je navíc pro širokou veřejnost 
přichystána hotelová restaurace s atraktivní nabídkou mí-
chaných nápojů. Tak se přijďte bavit!

Ti, kteří si potřebují odpočinout po náročném pracovním 
dnu či týdnu, mohou každý den navštívit náš relaxační ba-
zén s vířivkou a Kneippovým chodníkem, saunový svět s par-
ním boxem, solární louku nebo zvolit unikátní proceduru ve 
wellness.

Kromě standartní nabídky klasických masáží, masáží lá-
vovými kameny, reflexních masáží, terapeutických koupelí 
atd. nabízíme pro příští rok dvě novinky: ZEN SILUETA, což 

je bylinná masáž pro dámy s tradicí v orientu. Jak už název 
napovídá, představuje tato masáž cestu ke krásně vytva-
rovanému tělu a vede k harmonickému propojení duševní 
i fyzické krásy, která se skrývá v každé ženě. Tato masáž 
dodá vaší kráse hloubku i trvání a zvedne vám sebevědo-
mí.  Druhou masáží potěšíme pány. ZEN ENERGY je bylinná 
masáž pro pány, která svými kořeny sahá až k orientálním 
válečníkům. Na této masáži se vám podaří uvolnit napětí  
z každodenního stresu, dopřejete svému tělu i mysli odpo-
činek, osvěžíte je a probudíte v nich novou energii. 

Služby Letoviska Studánka zahrnující kvalitní ubytování, 
špičkovou gastronomii a wellness můžete vyzkoušet buď 
samostatně, nebo v rámci výhodných pobytových či well-
ness balíčků. Svou skladbou se speciálně zaměřují na různé 
věkové či zájmové skupiny – rodiče s dětmi, ženy, muže, se-
niory atp.  a jsou ideálním vánočním dárkem pro vaše nej-
bližší.  

Na závěr roku pro vás již tradičně připravujeme velkolepý 
silvestrovský program s novoročním ohňostrojem, lasero-
vou show a exkluzivním vystoupením profesionálních ta-
nečníků, vše ve stylu ROCK N´ ROLLU.

Pro následující rok 2020 už teď chystáme nepřeberné 
množství akcí a kulturních událostí. V únoru u nás můžou 
všichni zamilovaní oslavit svátek sv. Valentýna, ať už v rámci 
Valentýnského pobytu nebo při romantické večeři a well-
ness procedurách. Na březen připravuje náš šéfkuchař 
Letoviska Studánka gastronomické vítání jara, v dubnu 
chystáme kromě jiného speciální velikonoční menu a opět 
proběhne Pohádkové putování lesem Včelný se slavnost-
ním otevřením pohádkové cesty.

Jedno je jisté, zbytek roku a i ten příští bude na Studán-
ce velice pestrý. Kromě zmíněného nás čekají nejrůznější 
kulturní akce, koncerty, divadelní představení a setkání se 
zajímavými hosty (podrobné informace o aktuálním dění 
naleznete v brzké době na našem novém webu).

Celý tým zaměstnanců se těší, že u toho všeho budete  
s námi a společně oslavíme již 10. výročí znovuobnovení Le-
toviska Studánka.
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MATRIX INFO | hotel Studánka

Rodiny s dětmi si užily
bohatý program

MATRIX INFO | hotel Studánka

Podzimní zamykání lesa 
Včelného na Studánce

Druhou říjnovou neděli jsme se již tradičně rozhodli 
uspořádat akci Zamykání lesa v areálu Letoviska Stu-
dánka. Počasí se vydařilo na jedničku, a tak si všichni 
zúčastnění s radostí užili krásné odpoledne v přírodě.

Pro rodiny s dětmi byl připraven bohatý program plný 
zábavy a zajímavých informací. Víle Uspávance tentokrát 
pomáhali zástupci ptačí říše. Ti se totiž k zimnímu spánku, 
na rozdíl od lesa, nechystají, a tak si s dětmi rádi pohráli  
a při té příležitosti i otestovali jejich znalosti. Vrabeček spo-
lečně s dětmi skákal v pytli, aby mu nenastydly nohy, sojka 
zase zkoušela, jaký mají děti postřeh. Ještě než na zimu od-
letí do teplých krajin se přišli rozloučit čáp s kukačkou. Děti 
hledaly kukaččí vajíčka a s čápem zase lovily žáby.

Cestou lesem účastníci potkávali různé druhy ptáků,  
a když do křížovky doplňovali správně, do cíle donesli tajen-
ku. Tam na všechny čekalo překvapení – majestátní výr, sova 
pálená a další obyvatelé sovího království. Jejich chovatel 
o nich pak velmi zajímavě vyprávěl a odpovídal na dotazy. 

Pořadatelé akce děkují všem, co v tento krásný podzimní 
den přišli a užili si ho s námi. Budeme se těšit na jaro, až les 
zase probudíme!
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MATRIX Automotive se v USA 
seznamoval s novými trendy

Už spolupracují čtvrt století. Společnost 
MATRIX Automotive a americký gigant 

a specialista na broušení a lepení 3M 
jsou nerozlučnou obchodní dvojicí.  

Za tu dobu se uskutečnila celá řada 
důležitých jednání a schůzek, 

které posunuly vzájemné 
vztahy vždy o notný kus 
dále. Naposledy se zá-
stupci společnosti MA-
TRIX vypravili do americ-
ké Minnesoty, kde má 3M 
svou světovou centrálu.

Do amerického St. Paul dorazili (zleva) Libor Burian ml., Ing. Libor Burian, Jaroslav Švarc a Jaroslav Švarc ml.
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První smlouvu o zastoupení podepsal MATRIX Auto-
motive a 3M již v únoru roku 1993. Dnes po více než pět-
advacetileté spolupráci je třebešovská firma největším 
průmyslovým distributorem v České a Slovenské republi-
ce. Především potom na poli brusných a lepicích systémů, 
ochrany zdraví při práci, filtrace kapalin a komerční grafiky. 
Mezi bestsellery od značky 3M patří brusné kotouče s vy-
sokým výkonem Cubitron II, kotouče pro jemné broušení 
Trizact, VHB oboustranné pásky i respirátory Aura.

Do města St. Paul, kde má druhý nejstarší dodavatel di-
vize Automotive svou centrálu, přijel vedle ředitele divize 
Jaroslava Švarce také generální ředitel Holdingu MATRIX 
Ing. Libor Burian. Oba s sebou vzali své syny.

„Nejdůležitější náplní návštěvy byla jednání s vedoucími 
jednotlivých obchodních skupin a jejich aplikačními tech-
niky. Mluvilo se o inovačních technologiích, pozici na trhu  
a podmínkách dalšího vývoje úspěšné dlouholeté spoluprá-
ce. Navštívili jsme tradičně i srdce aplikačních technologií 
v Cam centru, kde jsme si na vlastní oči i ruce vyzkoušeli 
všechny novinky pro rok 2020. Velký důraz byl kladen na ro-
botická řešení technologií povrchových úprav a lepení, což 
je trend poslední doby, kdy zakázek přibývá, ale pracovníků 
ne,“ prozradil ředitel Automotivu Jaroslav Švarc.

Celá návštěva byla rozdělena do teoretických i praktic-
kých bloků. Zástupci společnosti MATRIX si na vlastní kůži 
vyzkoušeli brousit nerez, ocel nebo mosaz pomocí těch 
nejnovějších technologií. Dobrou zprávou potom je, že se  
na tyto špičkové technologie můžeme v dohledné době tě-
šit i v Evropě.

„Na zpáteční cestu jsme si s sebou vzali vzorky, které 
nyní ukazujeme našim zákazníkům. Získají tak představu,  
na které novinky se v příštím roce mohou těšit,“ doplnil ře-
ditel Švarc s tím, že o nových trendech MATRIX Automotive 
uspořádá intenzivní sérii školení pro vlastní zaměstnance  
i zákazníky.

V neposlední řadě je nutné zmínit i návštěvu výrobní fir-
my Airworthy, která se zabývá výrobou a úpravami interiérů 
letadel a kolejových vozidel. Používané vyspělé technologie 
byly inspirací pro naše aplikace na starém kontinentu. Kdo 
ví, možná bude jednou tato firma i zákazníkem Automotivu, 
a to buď v USA nebo prostřednictvím pobočky v Evropě.

Závěrem je potřeba říct, že by Holding MATRIX v budouc-
nu rád rozšířil své aktivity o pobočku v USA.
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Karatistka Barbora Vachoutová 
nezahálela ani přes letní prádniny
V červnovém čísle časopisu Matrix Info jsme vám před-
stavili mladou karatistku Báru Vachoutovou, kterou 
se divize Automotive rozhodla sponzorovat. Báře je 
třináct let, a i přes svůj sluchový hendikep dosahuje  
v tomto sportu vynikajících výsledků. Vzhledem  
k tomu, že naše setkání s Bárou proběhlo již před letní-
mi prázdninami, zajímalo nás, co dělala a jak si dvoumě-
síční volno užila.

Ještě před koncem školního roku se Bára zúčastnila 
1. kola národního poháru v Soběslavi – velmi důležitého zá-
vodu, jelikož se jednalo o nominační turnaj na Mistrovství 
České republiky. Skončila zde na krásném 2. místě a za celý 
turnaj prohrála pouze jediný zápas, navíc se soupeřkou, 
která již patří do vyšší věkové kategorie a MČR absolvuje  
za dorost. Tímto umístěním si téměř zajistila postup na Mis-
trovství České republiky.

Shodou okolností se právě s touto závodnicí potkala 
i o týden později na závodech Pardubice Open, kde ji  
v přímém souboji v kategorii U14 porazila a zvítězila tak  
v celé kategorii. Zároveň si vyzkoušela nastoupit i v doros-
tenecké kategorii a podařilo se jí porazit i závodnice patřící 
do reprezentačního týmu. Těsně podlehla pouze v jediném 
zápasu a obsadila výborné třetí místo. Byl to pro ni skvělý 

výsledek a především potom zkušenost. Příští rok už bude 
totiž do této kategorie také patřit a nebude tak pro ni tako-
vou neznámou.

Závody v Pardubicích navíc sloužily jako srovnávací zá-
vody výkonnosti jednotlivých účastníků pro reprezentaci.  
Na základě svých výsledků byla Bára pozvána na jednodenní 
soustředění reprezentace, které následovalo hned po par-
dubických závodech.

V prvním červencovém týdnu se Barča zúčastnila pravi-
delného každoročního kempu v chorvatském Umagu. Tré-
novala tady pod vedením nejlepších světových karatistů  
– současných i minulých mistrů Evropy, Ameriky, Asie, mis-
trů světa i současně nominovaných na Olympijské hry. 
Kemp byl zakončen jedním ze závodů světové série pro 
mládež K1. Co do počtu účastníků se z celé série jedná  
o nejsilněji obsazený závod. Jednadvacáté místo z celkových 
80 závodníků pro ni tedy bylo velmi přijatelným výsledkem.

Následně se Bára účastnila týdenních tréninkových kem-
pů na Špičáku pod vedením několikanásobné mistryně 
a vicemistryně Evropy. Byla také na kempu ve slovenském 
Zvolenu, který každoročně vedou trenérské špičky ČR, Slo-
venska, Chorvatska, Nové Kaledonie, Itálie a Maďarska. 
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Tento kemp je určen výběru závodníků, kteří si místo  
na něm musí zasloužit svými výkony, což se Barče již druhým 
rokem povedlo.

V srpnu se Bára dvakrát podívala za hranice České repub-
liky. Nejdříve navštívila švýcarskou Basilej, kde na závodech 
ve své kategorii U14 obsadila 3. místo. 

Celoprázdninové snažení pak zakončila v Maďarsku. Bu-
dapešť je nádherné historické město, avšak pro Barču zů-
stává stále zakleté. Po prvních třech kolech, která vyhrála, 
těsně prohrála v dalším kole 2:3. A protože její soupeřka  
v dalším kole vypadla, závod skončil i pro Barču.  

V současné době se Bára věnuje hlavně individuálním tré-
ninkům, především fitness a Kata. Kata je jedním ze způso-
bů techniky boje v karate a Bářiným rodičům se pro ni poda-
řilo získat jednu z nejlepších trenérek a někdejších závodnic.

Příprava Báry směřuje na další velké mezinárodní závody 
v Plzni, Národní pohár, MČR a poslední kemp a závod světo-
vé série K1 v italském Lido di Jesolo a především na přechod 
do kategorie dorostu, který Barču čeká příští rok.

My, za divizi Automotive, přejeme Báře mnoho štěstí  
a úspěchů jak v osobním, tak i v tom sportovním životě. Vě-
říme, že o ní zase brzy uslyšíme. 

Bára si letní volno  
užila po svém – aktivně
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S vánočními dárky si díky Farmě Třebešov už nemusíte lá-
mat hlavu. Do prodeje už jsou opět zařazené vánoční pou-
kazy a balíčky v různých cenových hodnotách. V dárkovém 
balení Farmy naleznete to nejlepší, co nabízí – delikatesy  
ze zvěřiny jako jsou salámy, klobásky a paštiky. Přijďte na-
vštívit  naši prodejnu, rádi vám s výběrem poradíme a vy si 
určitě odnesete něco dobrého pro sebe i své nejbližsí. 

Vánoční balíčky a poukazy 
Farmy Třebešov opět v prodeji! 

Myslivecká společnost MATRIX uspořádala v neděli 13. října 
výlov rybníka v oboře Bědovice. Dopolední akce se kona-
la  pod vedením mysliveckého hospodáře Petra Charváta.  
Ve zdejších vodách se lovily kapři a štiky. Ryby se po výlovu 
rozstřídily a část z nich byla puštěna zpět do vody. Nyní je 
rybník opět dopuštěn a plave v něm dokoupená rybí nása-
da. Členové Myslivecké společnosti MATRIX se už dnes těší 
na další výlov.

Myslivecká společnost 
MATRIX pořádala výlov 
obory v Bědovicích

Úctyhodných sto let se už v Brně vyučuje lesnická  
a dřevařská věda. Lesnická a dřevařská fakulta patřila 
mezi zakládající části Mendelovy univerzity, nejstarší-
ho vysokého učení, které se v našich zemích zabývalo 
touto problematikou.

Při této významné příležitosti udělil děkan fakulty prof. 
Dr. Ing. Libor Jankovský společnosti MATRIX čestný pamět-
ní list, který odkazuje na vzájemnou spolupráci.

Připomeňme, že společnost MATRIX s Mendelovou uni-
verzitou, Lesnickou a dřevařskou fakultou dlouhodobě 
spolupracuje. Už před více než čtyřmi lety, spolu s dalšími 
subjekty, podepsali Memorandum, které vzniklo z iniciativy 
společnosti MATRIX, a které si klade za úkol nejrůznějšími 
způsoby zdokonalovat využití dřeva.

Lesnická a dřevařská 
fakulta v Brně slaví sto 
let. Pamětní list udělila 
i společnosti MATRIX

POUKAZ
500 Kč

Dárkový poukaz lze využít při nákupu libovolného  
zboží na www.farmatrebesov.cz  
nebo na prodejně Farmy Třebešov.

Platnost poukazu do: 31.12.2020
Kód poukázky: viz. zadní strana    

na nákup zvěřiny a uzeniny v hodnotě

POUKAZ
1 000 Kč

Dárkový poukaz lze využít při nákupu libovolného  
zboží na www.farmatrebesov.cz  
nebo na prodejně Farmy Třebešov.

Platnost poukazu do: 31.12.2020
Kód poukázky: viz. zadní strana    

na nákup zvěřiny a uzeniny v hodnotě

POUKAZ
2 000 Kč

Dárkový poukaz lze využít při nákupu libovolného  
zboží na www.farmatrebesov.cz  
nebo na prodejně Farmy Třebešov.

Platnost poukazu do: 31.12.2020
Kód poukázky: viz. zadní strana    

na nákup zvěřiny a uzeniny v hodnotě
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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
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V Třebešově dokončují novou moderní linku na KVH a BSH hranoly
Středisko Třebešov opět nabízí něco nového. Závod, 
kde se dřevo zpracovává na všechny možné způsoby, 
nově obohatila linka na výrobu KVH a BSH hranolů. 
Tyto žádané produkty následně najdou uplatnění u celé 
řady koncových zákazníků, ale také u dceřiné společ-
nosti Dřevocentrum CZ, kde je o ně velký zájem. Navíc 
se ještě uplatní i v připravovaném projektu MATRIX 
House. Zavedení KVH a BSH hranolů je tedy typickým 

příkladem efektivní spolupráce v rámci Holdingu MA-
TRIX.

„Instalace linky na KVH a BSH hranoly je již téměř hotová. 
První části linky začaly přijíždět již 30. září. První říjnový tý-
den potom byly složeny základní stroje, kterými jsou cinko-
vací fréza a hoblovací agregát. Následovala montáž základní 
podpůrné instalace, tedy odsávání a topení a také nezbytné 

Co jsou to KVH a BSH hranoly?

KVH a BSH je označení pro masivní konstrukční dřevěné 
profily používané při stavbě dřevostaveb, střech nebo 
například pergol.

KVH hranoly jsou vysoušené 
čtyřstranně hoblované hra-
noly se sraženými hra-
nami. BSH hranoly 
se oproti KVH liší 
v technologickém 
postupu výroby 
profilů. Jedná se 
o lepené lamelové 
dřevo. 

Možnost spojování více kusů hranolů přináší značnou 
výhodu v podobě prakticky neomezené délky jednotli-
vých prvků konstrukce.
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V Třebešově dokončují novou moderní linku na KVH a BSH hranoly

Lesnicko-dřevařská spolupráce v praxi

stavební úpravy,“ prozradil zástupce ředitele divize MATRIX 
Wood Ing. Tomáš Dostál.

Skládání a usazování strojů bylo vzhledem k jejich vyso-
ké váze skutečně obtížné. Vždyť cinkovací fréza váží 12 tun  
a hoblovací agregát ještě o pět více. O to je obdivuhodněj-
ší, že instalaci strojů na svá místa si realizovali zaměstnanci 
Woodu sami.

Stroje jsou od stejného výrobce jako je hoblovací linka, 
tedy od německé společnosti WEINIG.

Od 16. září navíc staví Průmstav Náchod, s.r.o základy 
pro novou halu navazující na masnou výrobu. Na půdorysu 
19x48 m bude hala sloužit k uskladnění KVH a BSH hranolů 
a hoblovaných výrobků. V současné době se betonují zákla-
dové patky a budují potřebné inženýrské sítě.

Společnosti MATRIX dlouhodobě dbá na upevňování 
vztahů se spřátelenými organizacemi. Například divize 
Wood udržuje pravidelné kontakty hned s několika spo-
lečnostmi, mezi které patří i Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů (ÚHÚL) se sídlem v Brandýse nad Labem. 
Právě pracovníci této organizace využili své školení  
v Orlických horách k exkurzi po rozlehlém areálu spo-
lečnosti MATRIX Wood v Třebešově, kde si prohlédli 
pilnici, novou linku na KVH a BSH hranoly a další nedíl-
né součásti moderního dřevařského provozu.

„MATRIX se aktivně zajímá o budoucnost českého lesnic-
kého a dřevařského průmyslu a  rozvíjí vztahy s nejrůznější-
mi lesnickými organizacemi. S pracovníky z Ústavu pro hos-
podářskou úpravu lesů jsme si vzájemně vyměnili profesní 
informace a debatovali jsme o nejrůznějších problémech 
spojených s dřevařským průmyslem,“ prozradil zástupce ře-
ditele divize Wood Ing. Tomáš Dostál.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů je orgánem zříze-
ným Ministerstvem zemědělství České republiky. Působí 
jako odborná organizace ministerstva pro oblast lesnictví  
a myslivosti.
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60. výročí Octavie Škoda Auto 
oslaví novým modelem

První vyrobené vozy Škoda Octavia spatřily světlo 
světla počátkem roku 1959. Latinský výraz „octavia“ 
znamená osmá, jednalo se přitom nejen o osmý model 
značky vyrobený po druhé světové válce, ale i o pozici 
ve vývojové řadě moderní generace vozidel s nezávis-
lým zavěšením všech kol od prvního typu z roku 1933.

Pod kapotou měly první OCTAVIE spolehlivý čtyřdobý 
čtyřválec 1,1 l s výkonem 29,4 kW, který přes čtyřstupňovou 
převodovku poháněl zadní kola. Největší rychlost činila 110 
km/h, spotřeba pak 7,7 litru benzinu na 100 km. V nabídce 
byl i typ OCTAVIA SUPER se silnějším motorem 1,2 l a vý-
konem 33 kW. V září 1960 se představilo provedení OCTA-
VIA COMBI s dvoukřídlými, horizontálně členěnými pátými 
dveřmi. Po sklopení zadních opěradel do něj bylo možné 
naložit až 1050 litrů nákladu.

Poslední dvoudveřová OCTAVIA verze SUPER opustila vý-
robní linku v Mladé Boleslavi v dubnu roku 1964, aby uvol-
nila místo zcela nové generaci vozů ŠKODA 1000/1100 MB 
se samonosnou karoserií a motorem vzadu. Poslední kombi 
vyrobil závod v Kvasinách 21. prosince roku 1971.

OCTAVIA se pro značku ŠKODA stala doslova syno-
nymem. Novodobá Octavia, liftback s výklopnými pátý-
mi dveřmi, se představila v dubnu roku 1996. O dva roky 
později pak nabídku doplnila ještě prostornější karosářská 
varianta OCTAVIA COMBI, v roce 1999 přibylo provedení  
s pohonem všech čtyř kol

Druhá novodobá generace vozu ŠKODA OCTAVIA vyrá-
běná v období 2003 - 2014 přinesla řadu novinek, například 
zážehové motory s přímým vstřikem paliva či samočinnou 
dvouspojkovou převodovku DSG. Třetí generace vozu, 
která patří k současným pilířům  značky, se začala vyrábět  
v roce 2012 a únoru 2017 prošla výraznou modernizací.

Nová ŠKODA OCTAVIA byla světu představena 11. lis-
topadu 2019. K premiéře OCTAVIE 4. generace došlo  
na speciální akci, která se konala v pražském Veletržním paláci  
a odhaleny byly rovnou obě karosářské varianty, kombík  
i liftback. Sériová výroba nového modelu odstartuje v po-
sledním listopadovém týdnu tohoto roku v domovském zá-
vodě v Mladé Boleslavi. Na trhu se automobil objeví v první 
polovině příštího roku. Jako první se začne u prodejců obje-
vovat kombík, liftback bude následovat s několikatýdenním 
spožděním.

Testovací prototypy zůstaly až do poslední chvíle peč-
livě ukryty, automobilka Škoda ale design vozu naznačila 
díky zveřejněným skicám. Příď je tvarována po vzoru men-
ší Scaly, tvary světlometů jsou jiné tak, aby se oba modely 
dostatečně odlišily. Boční silueta je podobná jako u dnešní 
OCTAVIE, zadní partie u kombíku jsou ostře řezané, u lift-
backu je zvednutá odtoková hrana. Její reálnou podobu si 
po oficiálním představení už můžete prohlédnout.

1959

1996

2003

2012

2019
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O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte totiž za servis ani korunu navíc! Nezáleží na tom jestli si pořizujete vůz
na leasing nebo v hotovosti ani jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Rozsvícené kontrolky vás tak vždycky nechají chladnými.

Výhody Předplaceného servisu:

  Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo 60 / 100 / 150 tisíc km.

  Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně bezplatné asistence na cestách. 

  Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.

  Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji, díky prokazatelné servisní historii.

www.predplaceny-servis.cz

   MYSLETE V KLIDU
NA JINÉ VĚCI

Máte přece ŠKODA Předplacený servis!

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

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

Untitled-60   1 8.10.2019   14:27:14
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MATRIX Windows radí: 
Údržba oken a dveří před zimou

Jedná se o každo-
roční rituál. S postu-
pujícím podzimem je 
potřeba připravit své 
bydlení na příchod 
zimy. Hodně práce 
bývá třeba s topením 
nebo zazimováním 
zahrady. Nevyplatí 
se ale zapomínat ani 
na okna a dveře, kte-
rým se většinou příliš 
času nevěnuje.

Okna a dveře by-
chom měli ošetřo-
vat ideálně jednou 
až dvakrát ročně. 
Obvykle stačí od-
mastit okenní rámy 
a křídla některým ze 
specializovaných přípravků, kterých najdete  
v obchodech celou řadu. Po zaschnutí je také dobré apliko-
vat ošetřovací přípravek na rámy a těsnění, díky kterém se 
opraví praskliny a další nežádoucí nerovnosti laku.

Plast

Plast není na údržbu nijak složitý. Bezesporu je potřeba ale-
spoň jednou ročně vizuálně zkontrolovat kování a těsnění. 
Ideální to je potom před a po skončení zimy, která je pro 
všechny okenní a dveřní výplně tím nejnáročnějším obdo-
bím. Je třeba si dám pozor především pak na těsnění, kde 
se obvykle zachycuje nejvíce nečistot.

Dřevo

U dřevěných oken si už musíme dát na způsob údržby po-
zor. V žádném případě se nedoporučuje rámy a křídla čistit 
pomocí abrazivních přípravků (písky nebo pasty), ty by okna 
mohly poškodit. Správným řešením jsou mýdla a balzámy  
s neutrálním ph. Po důkladném umytí se nesmí zapome-
nout na ošetřující balzám sloužící k opravě mikrotrhlin. Díky 
tomu budou vaše dřevěná okna a dveře na zimu skvěle při-
pravena.

Hliník

Z hliníku vyráběná okna a dveře sice vynikají svou vysokou 
kvalitou, ale to neznamená, že bychom je neměli pravidelně 
ošetřovat. Snad jedinou nevýhodou hliníku je potom jeho 
vysoká tepelná vodivost, ta může způsobit promrzání rámů. 
Tento nedostatek ale byl naštěstí eliminován přerušením 
tzv. tepelného mostu. U hliníku je určitě potřeba ošetřit ko-
vání, a to pomocí oleje. Ten se musí nanášet tak, aby nesté-
kal po vnějších plochách kování a neznečišťoval tím rámy.  
K mazání určitě nepoužívejte kyselé tuky obsahující prys-
kyřici. Přebytečné mazivo potom setřete do čista suchým 
hadrem.

Ošetřujete okna a dveře? 
Nezapomeňte na následující:

 » správné větrání
 » správná míra topení

 » pravidelná údržba pomocí pečujících prostředků
 » pravidelná kontrola

Správné větrání

Zabraňuje škodám  
způsobeným vlhkostí

Škody způsobené vlhkostí vznikají tam, kde do 
obytných místností není přiváděno dostatečné 
množství studeného a suchého vzduchu zven-
ku. U starších oken nebylo třeba větrat tak čas-
to, protože netěsnosti stavby a samotných oken 
nuceně podporovaly potřebnou výměnu vzdu-
chu. U budov s moderními plastovými okny je 
interval samovolné výměny vzduchu podstatně  
nižší, což vyžaduje dodatečné manuální větrání. 
Jinak by docházelo jednak tvorbou páry v kuchy-
ni a koupelně, a jednak vlhkostí, kterou člověk 
napří-klad vydává během spánku, k nežádoucím 
 škodám způsobeným vlhkostí.

Správné větrání a topení

Je velmi snadné zabránit nadměrnému vlhku a je- 
ho nepříjemným důslekům. Dodržujte následující  
pokyny: vyvětrejte místnosti v průběhu dne podle 
způsobu jejich využívání a podle ročního období  
3-4 krát vždy po dobu 10-15 minut. Během větrání  
by okna měla být otevřená maximálně, a to při 
vypnutém topení. Po zavření oken znovu zapněte 
topení, samozřejmě v závislosti na způsobu vy-
užívání místnosti. Takto zajistíte zároveň dobré 
klima pro bydlení.

Upozornění

Správným používáním oken zajistěte, aby nevzni-
kaly škody. Nikdy nepoužívejte okno k upevnění 
jiných předmětů k němu. Během umývání skle-
něné výplně i rámu zamezte zatížení okenního 
křídla. Hmotnost křídla by tím mohla nadměrně 
narůst a křídlo by mohlo vypadnout z rámu. Při 
umývání oken dbejte na stabilní pozici žebříku a 
nevyklánějte se z okna bez zajištění.

Tipy na péči  
a údržbu
vašich plastových oken

Váš Gealan partner Vám rád poradí:
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GECCO

Ukazatel větrání (vlh-
koměr) indikuje, kdy je 
vzduch v místnosti spo-
třebován a je třeba vyvětrat. 
Je malý, ale velmi účinný.

Tato malá klapka s IQ 
zabraňuje vzniku plísní v 

interiéru místnosti. GECCO 
je malý, pracuje skrytě a abso-

lutně neslyšně.

Air Watch

REFERENCE WINDOWS:

ADMINISTRATIVNÍ 

BUDOVA 
V HRADCI KRÁLOVÉ
Rádi bychom Vám představili nejno-
vější realizaci divize Matrix WINDOWS. 
Jedná se o administrativní budovu v uli-
ci ČSA v historickém centru města Hrad-
ce Králové.

Před nedávnem jsme dokončili výměnu ot-
vorových výplní, jedná se o nová okna a dve-
ře. Použili jsme zde okna typu EURO  IV 78 v 
dekoru dub - nejmodernější okna se skvělým 
designem, skvělou izolační schopností a dlou-
hou životnostÍ.

MATRIX EURO IV 78

• vysoká kvalita
• tepelná a zvuková izolace
• dlouhá životnost
• bezpečnost
• prvotřídní design

Matrix a.s. divize WINDOWS

Showroom Lipovka

Lipovka 143
516 01, Rychnov nad Kněžnou
494 320 302
494 661 825

windows@matrix-as.cz

Matrix a.s. divize WINDOWS

Showroom Hradec Králové

Střelecká 861
500 02 Hradec Králové
778 493 232

okna.hradec@matrix-as.cz
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MATRIX INFO | dřevocentrum CZ

Dřevocentrum představuje  
novinku! Profi systémy

V Divizi DŘEVOCENTRUM CZ se rozhodli svůj sortiment 
rozšířit o další novinku. Jedná se o produkty polského 
výrobce – značky COROTOP.

Corotop je systém vysoce kvalitních střešních, fasádních 
a stropních materiálů pro hydroizolaci a efektivní větrání 
šikmých střech. Nabízí vysoce propustné střešní membrá-
ny v jakékoli základní hmotnosti, které se díky tomu stávají 
účinnou ochranou stavební konstrukce. Mezi jejich výhody 
patří paropropustnost, vodotěstnost, zvýšená odolnost 
proti mechanickému poškození a dlouhodobá odolnost 
proti UV záření.

Střešní fólie jsou vlajkovou lodí sortimentu tohoto výrob-
ce, avšak nabízí i široký sortiment doplňkových výrobků jako 
jsou pásky pro montáž, lepení a opravu membrán, těsnicí 
pásky, pásy a výrobky určené pro montáž a provětrání hře-
bene střechy, výrobky pro utěsnění komínů, střešních oken 
a prostupů pláštěm objektu. Zahrnuje také prvky pro na-
pojení střechy a okapů, ochranu konstrukce proti nečisto-
tám, ptactvu, hlodavcům a škůdcům. Všechny výrobky mají 
schválení a certifikáty CE vyžadované stavebním zákonem.

Hlavní filozofií značky jsou vysoce kvalitní výrobky a pře-
devším spokojenost zákaníků, a s tím se DŘEVOCENTRUM 
CZ naprosto ztotožňuje.

STŘEŠNÍ MEMBRÁNY

 » minimalizuje tepelné ztráty
 » chrání tepelnou izolaci před vlhkostí
 » odolná proti vnějším vlivům a stárnutí
 » vysoká životnost

PÁSKY

 » pro lepení výrobků na bázi polypropylenu
 » pro utěsnění místa spojení střešní membrány a kontra-

latě se střešní vazbou
 » pro spojování membrán se stavebními hmotami

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 » podpěry latí, lišty, těsnění
 » úžlabí, okapové hřebeny
 » okapové ventilace, okapové mřížky

HŘEBENOVÉ A KOMÍNOVÉ PÁSY

 » pásy pod hřebeny utěsňují a odvětrávají
 » chrání před povětrnostními vlivy
 » těsnící pásy pro průchod komínů, hydroizolační bariéra
 » snadná montáž
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MATRIX INFO | dřevocentrum CZ

Jedinečná 
designová řešení 

s vysokou životností

Designové palubky ozdobí  
interiér i exteriér vašeho domu
Další novinkou v širokém sortimentu Dřevocentra jsou 
takzvané „drásané“ palubky s několika druhy povrcho-
vých úprav. Pro dosažení toho nejlepšího vizuální efek-
tu se využívají metody opalování, kartáčování, tesání  
a řezání, a vznikají tak palubky s jedinečným designo-
vým povrchem, které jsou díky unikátnímu postupu 
zpracování použitelné jak v interiéru, tak v exteriéru.

Opalování dřeva je tradiční metodou konzervace a opra-
cování dřeva, která je prověřena již desítkami let. Jedná se 
o povrchovou úpravu, při níž se nechává malá svrchní vrst-
va dřeva ohořet a následně se pak pro dosažení ideálního 
výsledku povrch kartáčuje. Dřevo pak dostává jedinečný 
vzhled. Tato kombinace přináší kromě estetické hodnoty 
také další benefity. Kartáčováním se dřevo zbavuje měk-
kých struktur, které nejdříve podléhají vlivům počasí. Dřevo 
tak získává větší životnost a je velmi dobře chráněno vůči 
nepříznivým podmínkám a také proti hmyzu. Do moder-
ních interiérů i exteriérů se tyto prvky používají společně 
s barevnou úpravou dřeva. To zajišťuje buď moření nebo 
napouštění barevnými oleji.

Dalšími metodami povrchových úprav jsou tesání a řezá-
ní, jedná se o mechanické zpracování povrchu dřeva, které 
se pak často kombinuje s barevnou úpravou povrchu. Tesá-

ním dřevo získává na historické patině, řezání pak zajišťuje 
industriální vzhled.

Všechny tyto úpravy využívají předky prověřené ekolo-
gické postupy a ještě přidávají eleganci v jeho vzhledu. Díky 
tomu vznikají jedinečná designová řešení, které se uplatní 
nejen v tradičních, ale i moderních realizacích staveb.
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MATRIX INFO | správa

Suroviny:
• 800 g srnčího hřbetu
• 800 g brambor
• 120 g jarní cibulky
• 80 g vývaru
• 20 g petrželky
• 80 g másla
• 20 g olivového oleje
• 200 g cibule
• 80 g jedlých kaštanů
• 40 g pomeranč. šťávy a kůry
• 20 g třtinového cukru
• 8 g česneku
• sůl, pepř
• rozmarýn, jalovec
• 50 g lístků rukoly

Srnčí hřbet 
s glazovanými kaštany

Postup: 
Srnčí hřbet osolíme, opepříme, rozdrtíme jalovec, nasekáme rozmarýn a vetřeme s kapkou 
oleje do masa. Opečeme na grilu/pánvi a dáme dopéct pod gril nebo do trouby na 6 minut  
a 180 °C. Pánev odvaříme vývarem, osolíme, opepříme, zredukujeme a před podáváním za-
hustíme studeným máslem, již nevaříme.

Jedlé kaštany prohřejeme na olivovém oleji, zakápneme pomerančovou šťávou, přidáme roz-
máčknutý česnek, cukr, rozmarýn, kůru z pomeranče, sůl, pepř, provaříme a zredukujeme na 
požadovanou potřebu. Před podáváním zjemníme studeným máslem do konzistence emulze.

Brambory uvaříme, slejeme, cibulku lehce orestujeme na másle, petrželku nasekáme najemno 
a vše rozšťoucháme, dochutíme. Při podávání vytvoříme dvěma lžícemi dva až tři vetší noky. 
Cibuli nakrájíme na slabá kolečka a smažíme dozlatova ve větším množství oleje.

Hřbet servírujeme překrojený šikmo na polovinu se šťouchanými brambory a glazovanými 
kaštany. Dozdobíme cibulovou slámou a přelijeme šťávou zjemněnou máslem. Přidáme rukolu 
a maso lehce dosolíme a dopepříme.     

60     
min

Zvěřina z Farmy Třebešov v podání šéfkuchaře hotelu Studánka ****

4
porce
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Naši oslavenci
v listopadu 2019

divize Automotive
Motl Jan

divize Autocentrum
Říčař Karel 
Steklík Jan
Veverková Petra

divize Wood
Fedor Michal
Gottwald Tomáš
Marko Pavel
Symonova Iryna
Šírová Daniela
Šplíchalová Iveta

divize WINDOWS
Láska Jan

Matrix Hotels, s.r.o.
Červinková Vlasta

Dřevocentrum CZ
Hasilová Květoslava
Hofinger Václav
Pastyřík Jiří

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

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




