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PILA TŘEBEŠOV
wood.matrix-as.cz

Hranoly KVH a BSH 
jsou považovány 
za dokonalé přírodní 
stavební materiály.
Svými vynikajícími vlastnostmi  
se plnohodnotně uplatňují jako  
alternativa klasického  stavebního 
a konstrukčního řeziva.

Díky krácení a následnému délko-
vému nastavení zubovitým spojem 
(případně vrstvením přířezů) lze 
získat hranoly téměř libovolných 
parametrů. 

Jsou vhodné zejména pro dřevěné 
konstrukce a nosné prvky dřevosta-
veb.

KVH HRANOLY

BSH HRANOLY

• pro stavební dílce  
s vysokými požadavky  
na stabilitu a estetiku 

• jednoduché zacházení 
díky přesnému  
opracování

KVH A BSH HRANOLY

• vhodné ke stavbě  
nosných konstrukcí 

• pro vysoce zátěžové 
stavební dílce  
s velkými rozpony

MATRIX a.s., divize WOOD
TŘEBEŠOV 1, 516 01, Rychnov nad Kněžnou

+ 420 494 384 593 
drevo@matrix-as.cz

Zakoupit můžete v síti prodejen DŘEVOCENTRUM CZ
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Slovo ředitele
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Ing. Martin Konvalina

Téma čísla: 4Významné akvizice, stěhování 
a nová prodejní platforma 
Novou akvizicí se může pochlubit Dřevocentrum CZ, dceřiná společ-
nost MATRIX a.s. V prosinci roku 2019 začalo vzájemné namlouvání 
naší společnosti s firmou ONDex s.r.o. Náš prvotní zájem byl směřo-
ván především na rozšíření kmene zákazníků v místě, kde stojí obě 
společnosti blízko sebe. Důležité bylo také přestěhování pobočky 
Dřevocentra do prostor, které jsou lépe uzpůsobeny pro prodej na-
šeho sortimentu.

10
eMATRIX: Společnost přijímá sociální  
a ekologickou odpovědnost za své okolí
V návaznosti na rozšiřující se síť elektronabíjecích stanic se roz-
hodla tímto krokem vydat i společnost MATRIX a.s.. A to neje-
nom v rámci sítě nabíjecích stanic, nýbrž jako součást celého 
projektu s názvem eMATRIX - ten není pouze o e-mobilitě, ale 
také o sociální a ekologické odpovědnosti firmy ke svému okolí  
a zaměstnancům. S označením eMATRIX se tak budeme setkávat  
v průřezu činnosti celého holdingu.

18Konference společnosti MATRIX a.s. 
zhodnotila nejlepší rok v historii firmy
Opět o rok starší, opět o rok úspěšnější. Společnost MATRIX a.s. se 
sešla na tradiční bilanční konferenci, která zhodnotila uplynulý rok 
a přinesla řadu pozitivních zjištění. 

17
Návštěva zástupců Fakulty lesnické 
a dřevařské z ČZU v Praze
Firmu MATRIX a.s. navštívili 11. února zástupci z Fakulty lesnické  
a dřevařské z České zemědělské univerzity v Praze - děkan prof. Ing. 
Róbert Marušák, PhD, doc. Ing. Miloš Pánek, PhD, Ing. Radek Rinn 
a Ing. Přemysl Šedivka, PhD. 

8
„Starám se, aby věci fungovaly“ 
říká Jan Motl z divize AMT
„Práce ve společnosti Matrix je něco, co mě baví a co mě naplňuje. 
Za ty čtyři roky, co zde pracuji, jsem se naučil spoustu nových věcí 
a zároveň zlepšil svoje dovednosti. Díky tomu se mohu pouštět do 
aktivit, které pro mě třeba před pěti lety byly nemyslitelné.“

Vážení čtenáři,

při procházce přírodou si nelze nevšim-
nout prvních náznaků jara, které nezastaví 
ani přechody prudkých vichřic. Ve třetím čísle 
naleznete nové informace o tom, jak je firma 
MATRIX a její dceřiné společnosti připravena 
na novou sezónu a v čem jsme se opět zlepšili 
a kde rozšířili své působení.

Věřím, že ani vy jste nespali zimním spánkem 
a naplno využijete naší spolupráci k upevňová-
ní osobních a obchodních vztahů.

Těším se s Vámi na další spolupráci a přeji 
Vám spoustu dobře zrealizovaných projektů 
a zakázek s radostí, kterou Vám práce se dře-
vem může přinést.

Ing. Martin Konvalina
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MATRIX INFO | téma čísla 

Významné akvizice, stěhování 
a nová prodejní platforma  

Novou akvizicí se může pochlubit Dřevocentrum 
CZ, dceřiná společnost MATRIX a.s. V prosinci roku 
2019 začalo vzájemné namlouvání naší společnosti 
s firmou ONDex s.r.o. Náš prvotní zájem byl směřo-
ván především na rozšíření kmene zákazníků v mís-
tě, kde stojí obě společnosti blízko sebe. Důležité 
bylo také přestěhování pobočky Dřevocentra do 
prostor, které jsou lépe uzpůsobeny pro prodej na-
šeho sortimentu. Vzájemná intenzivní jednání byla 
dovršena 23. prosince 2019 podepsáním Smlouvy  
o převzetí podnikatelské činnosti.

Pobočku v Olomouci jsme převzali prakticky okamži-
tě po podpisu smlouvy s účinností od 1. ledna 2020. 
Tato pobočka bude ve stávajících prostorách provozo-
vána do konce března a průběžně přestěhována a slou-
čena s naší pobočkou ve Velké Bystřici.

Pobočku ONDex Petřvald jsme přebrali od 1. břez-
na a s okamžitou platností byly veškeré prodeje pře-
vedeny pod hlavičku Dřevocentrum CZ. Areál ONDex 
Petřvald disponuje kvalitní zpevněnou plochou  
a velkou halou, kterou využijeme pro rozšíření nabídky 
prodeje, především pak KVH hranolů a hoblovaných 
materiálů. Průběžné stěhování pobočky Dřevocentrum 
CZ bude probíhat v březnu a od 1. dubna chceme pro-
dávat pouze z jednoho prodejního střediska na adrese 
Ostravská 457, 735 41 Petřvald.

Další stěhování prodejní pobočky nás čeká v Mladé 
Boleslavi. Hned od počátku roku jsme hledali nové pro-
story v okolí Mladé Boleslavi pro přestěhování našeho 
střediska, kde jsme působili od roku 2015.

Podařilo se nám najít místo v nedalekém Mnichově 
Hradišti. Toto středisko je vzdáleno pouhých 16 km  
a leží výhodně hned u sjezdu z dálnice D10 na adrese 
Jiráskova 1013. Geograficky je to také 17 km do Turno-
va. Pracujeme intenzivně na tom, abychom zaujali zá-
kazníky i z této lokality.

Do nového střediska se budeme stěhovat v průbě-
hu března a oficiální prodej bude spuštěn od 1. dubna 
2020. I když uděláme vše pro plynulý přechod prode-
je, omlouváme se zákazníkům za případné komplikace  
a děkujeme za trpělivost, kterou odměníme jarní akcí 
jak pro firemní zákazníky, tak pro fyzické osoby.

Ing. Martin Konvalina, 
ředitel Dřevocentrum CZ a.s.
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MATRIX INFO |  dřevocentrum CZ

Mezi první jarní novinky ve společnosti Dřevocen-
trum CZ, na které jsme poslední měsíce intenzivně 
spolupracovali s marketingovým oddělením, patří také 
spuštění e-shopu. S rozvojem marketingové podpory 
online komunikace vidíme velký potenciál v prodeji 
právě přes e-shop. Kromě nabídky našich standardních 
materiálů tím získáme významný prostor pro prezen-
taci a prodej kvalitních materiálů ze sortimentu teras, 
fasád, palubek nebo podlahových krytin. Rozšíříme tím 

také naši nabídku o další komodity z portfolia kvalit-
ního ručního nářadí. Našich 13 poboček bude doplňo-
vat služby e-shopu pro osobní odběr a bližší kontakt 
se zákazníky pro případný prodej doplňkového sorti-
mentu pro montáž nebo finální povrchovou úpravu.  
V druhé fázi spustíme sekci i pro naše firemní zákazní-
ky, kteří tím získají informace o skladových množstvích  
a o svých aktuálních cenách. O spuštění e-shop vás bu-
deme informovat v následujícím čísle.

Nakupujte bez front! Kdykoliv  
a z pohodlí vašeho domova nebo firmy
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Zaměstnanci Hotelu  
Studánka se školili  
v míchání nových drinků

V Třebešově se tančilo
na tradičním 
mysliveckém plese

Míchané drinky na Studánce čeká obnova. Zaměstnanci restau-
race měli díky školení míchaných drinků produktu Finlandia 
příležitost vytvořit nové koktejly. Své rady a zkušenosti jim ve 
čtvrtek 13. února předal zkušený barman Tomáš Kučera. Jaro 
se kvapem blíží a s ním i nová nabídka osvěžujících koktejlů, 
která bude za nedlouho v nabídce a k ochutnání pro všechny 
hosty Hotelu Studánka.

Velmi veselo bylo 21. února ve Společenském domě v Třebešo-
vě. Konal se zde totiž tradiční ples Myslivecké společnosti MA-
TRIX, který patří do bohatého kulturního kalendáře domovské 
obce společnosti MATRIX. Přátelé dobrého tance a myslivosti 
si užili mimo plné porce zábavy, doprovázené takty hudební 
skupiny Antares, také velmi bohatou tombolu, ve které byla, 
mimo jiné, zvěřina z Farmy Třebešov.

MATRIX INFO | aktuality

Zvěřinový závod  
Farmy Třebešov jede  
na plné obrátky
Zaměstnanci výrobního zvěřinového závodu Farmy Třebe-
šov mají i na začátku roku plné ruce práce. Svým zákazníkům 
nabízí prodejna Farmy Třebešov ty nejvybranější zvěřinové 
lahůdky od masa, přes uzeniny až k paštikám. Právě paštiky, 
ať už se jedná o klasiku či s příchutí švestky nebo brusinky, jsou  
u zákazníků velmi oblíbené a v únoru se tak na farmě vyrá-
běly ve velkém.

MATRIX odměnil  
ředitele Letoviska 
Studánka za skvělou 
práci luxusním vozem
Ing. Libor Burian, MBA předal 10. února klíče od nového vozu 
Škoda Superb řediteli Letoviska Studánka Bc. Petru Čermáko-
vi. Generální ředitel společnosti MATRIX a.s. tímto poděkoval  
řediteli Hotelu Studánka za jeho desetiletou práci v Holdingu 
MATRIX a také za reprezentaci Letoviska Studánka, které bylo 
v listopadu loňského roku oceněno udělením titulu Hoteliér 
roku 2019. 
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MATRIX INFO | automotive

Ahoj Honzo! Prozraď nám nejdřív, jaká je tvoje pozice 
ve společnosti MATRIX, jak jsi ve firmě dlouho a co tě 
sem vlastně přivedlo?

„Moji práci ve společnosti MATRIX nelze jednoduše po-
psat jedním slovem, ale dalo by se říct, že se starám, aby 
věci fungovaly. Předně musím poděkovat, že jsem dostal 
možnost pracovat na této pozici, byla to pro mě příleži-
tost k uplatnění svých znalostí z oblasti IT, marketingu 
nebo třeba tvorby webových stránek. Na divizi Automoti-
ve právě zahajuji pátý rok.“

Dál nám zkus říct, na čem aktuálně pracuješ?

„Z interních věcí můžu zmínit takový náš evergreen, 
a to je přivedení většího množství zákazníků a dodava-
telů do systému elektronické výměny dat. Tyto výměny 
dat nám pomáhají optimalizovat skladové zásoby, vytvá-

řet individuální zákaznické výstupy, snižovat chybovost 
a také vidět do “budoucnosti“. Aktuálně pracuji i na inter-
ním webu pro zaměstnance, který by měl pomoci novým 
kolegům získat potřebné informace pro jejich rychlejší 
zapracování. Tento rok také chceme zlepšit naší image 
a chceme být více vidět na internetu, proto už nyní na 
profilech sociálních sítí Facebook a Youtube můžete 
zhlédnout naše nová videa nebo se nechat inspirovat ře-
šeními pro výrobu oken a dveří .“

Jaký typ projektů máš nejraději a které tě naopak 
moc nebaví? Jak tě tak poslouchám, máš poměrně ši-
roký záběr, že?

„Jasně, tak od běžné denní rutiny jako je vyřízení poš-
ty, odeslání zboží nebo podpory pro obchodníky mě asi 
nejvíce baví skládat střípky marketingu nebo koneckonců 
i připravovat MATRIX Info (smích). Srdcovka pak pro mě 
jsou třeba webové stránky. Projekt samostatného webu 
acralock.cz je jeden z velmi povedených. Obecně můžu 
říct, že mě nejvíce těší projekty, které jsou vidět. V létě 
jsme natáčeli reklamní spot a prezentační video divize. 
Poměrně skepticky jsem přistupoval ke své „herecké“ 
roli, až na konec mě natáčení videa začalo bavit. A když 
už se ptáš na to, co mě nebaví. Než ručně přepisovat 
dvacet řádků v excelu, tak si radši udělám přísnější vzo-
rec (smích).“

Jsem v úzkém kontaktu 
s marketingovým 
oddělením MATRIX Holding

„Starám se, aby věci fungovaly“ 
Jan Motl - podpora obchodního týmu
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MATRIX INFO | automotive

Zkus nám prozradit, co je největší výzva, která tě 
v rámci tvé práce v následujících měsících čeká?

„Největší výzvou bude jednoznačně vstoupit a fungo-
vat ve světě  on-line marketingu, kde to v segmentu B2B 
není vůbec jednoduché a kde MATRIX Automotive zatím 
nebyl moc vidět.“

Je náplní tvé práce také jednání s lidmi? Pokud ano, 
s jakými lidmi se setkáváš?

„Ano, v rámci mojí pozice udržuji kontakty s dodavateli 
služeb a provozních záležitostí. Typicky to jsou spediční 
a kurýrní firmy, logistika, tiskárny a reklamní agentury, 
lidé poskytující odborné poradenství a překlady nebo 
například i kolegové na podobných pozicích dodavatel-
ských společností. Zároveň musím být v úzkém kontaktu 
s marketingovým oddělením MATRIX Holding a dceřinou 
společností Matrix Trade s.r.o. na Slovensku. “

Je pro tebe důležité další sebevzdělávání?

„Jsem rád, že se ptáš. Sebevzdělávání je nedílnou sou-
částí práce nejen mojí, ale i mých kolegů. Moje sebevzdě-
lávání začíná od sledování tutoriálů na YouTube, přes in-
terní jazykové kurzy, až po absolvování různých školení 
a seminářů pořádaných buď přímo společností MATRIX 
nebo jako participace u našich dodavatelů.“

Na závěr nám ještě prozraď, co pro tebe práce v MA-
TRIX Automotive znamená?

„Práce ve společnosti MATRIX je něco, co mě baví a co 
mě naplňuje. Za ty čtyři roky, co zde pracuji, jsem se nau-
čil spoustu nových věcí a zároveň zlepšil svoje dovednos-
ti. Díky tomu se můžu pouštět do aktivit, které pro mě 
třeba před pěti lety byly nemyslitelné.“

Děkujeme za rozhovor, redakce MATRIX Info.

NOVÁ svářečská kukla 
3M™ Speedglas™ G5-01 pro náročné svařování

Pro více informací kontaktujte naše prodejce.

          Celou videorecenzi naleznete také na našem YouTube kanálu.
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MATRIX INFO | autocentrum

Novou Škodu Citigo iV osobně přebrala  
ekonomická ředitelka společnosti MATRIX a.s.  
Ing. Kateřina Honemannová
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MATRIX INFO | autocentrum

V návaznosti na rozšiřující se síť elek-
tronabíjecích stanic se rozhodla tímto 
krokem vydat i společnost MATRIX a.s.. 
A to nejenom v rámci sítě nabíjecích sta-
nic, nýbrž jako součást celého projektu 
s názvem eMATRIX - ten není pouze o e-
-mobilitě, ale také o sociální a ekologic-
ké odpovědnosti firmy ke svému okolí  
a zaměstnancům. S označením eMATRIX 
se tak budeme setkávat v průřezu čin-
nosti celého holdingu.

Z pohledu e-mobility se společnost 
MATRIX rozhodla aplikovat do praxe prv-
ní plně elektrický vůz značky Škoda, kon-
krétně model Citigo iV, který se pyšní 
originálním polepem v tématu eMATRIX. 
Do užívání tento vůz dostane ekonomický 
úsek společnosti, který potřebuje opera-
tivně cestovat v rámci firemních poboček 
po okrese či kraji, čemuž nejvíce odpovídá 
zaměření vozu této kategorie. Ten je scho-
pen na jedno nabití ujet vzdálenost až 180 
km. Svezení s tímto vozem je příjemným 
zážitkem, především díky naprosto tiché 
jízdě - což si ostatně můžete vyzkoušet  
v rámci předváděcího vozu u prodejců Au-
tocentra MATRIX.

Dobíjení je pak možné efektivně díky vy-
budované síti nabíjecích stanic v rámci Hol-
ding MATRIX. O eMATRIX nabíjecí stanici  
v Třebešově jsme již informovali na podzim 
loňského roku. Aktuálně je připravena stej-
ně výkonná nabíjecí stanice také u Hotelu 
Studánka****. Ta má sloužit především ho-
telovým hostům, či návštěvníkům restau-
race. Prozatím poslední lokalitou vhodnou 
k nabíjení elektromobilů je Autocentrum 
MATRIX v Lipovce, kde je k dispozici veřej-
ná 44 kW nabíjecí stanice pro dva vozy sou-
časně a dále 22 kW nabíjecí stanice typu 
WallBox u zákaznického centra. Součástí 
projektu eMATRIX, ve spolupráci se Ško-
da Auto, byla samozřejmě nabíjecími boxy 
osazena i podstatná část servisního zázemí 
Autocentra a stejně tak bude připravena 
ukázková nabíjecí stanice v showroomu 
Autocentra MATRIX.

Společnost MATRIX se tak, nejenom 
počtem nabíjecích stanic, stala leaderem 
v e-mobilitě v rámci rychnovského okresu 
a v rámci projektu eMATRIX chce v tomto 
duchu pokračovat i nadále. A to i v jiných 
aspektech činnosti s ohledem na ekologii  
a sociální odpovědnost.

eMATRIX:  
Společnost přijímá sociální 
a ekologickou odpovědnost 
za své okolí
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MATRIX INFO | autocentrum

SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ
Vyberte si model ŠKODA OCTAVIA COMBI 125 let. Edice 125 let přidává automatickou dvouzónovou klimatizaci, 
multifunkční kožený volant, vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním, zatmavená zadní okna, SmartLink+, 
vyhřívání předních sedadel a asistent rozjezdu do kopce. Zastavte se v našem autorizovaném dealerství ŠKODA.

ŠKODA

OCTAVIA
již za 499 900 Kč

Ilustrativní fotografi e

179 600 Kč

se zvýhodněním až

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu  
ŠKODA OCTAVIA COMBI: 3,9–4,4 l/100 km (5,4 m3/100 km), 96–117 g/km

Výkupní bonus
25 000 Kč

Produktový bonus 
až 154 600 Kč

ZVÝHODNĚNÍ
179 600 Kč = +

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 296
www.matrix-as.cz

Untitled-562   1 5.3.2020   11:22:12
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Další z četných akcí, kde se aktivně prezentují vozy 
Škoda, má za sebou Autocentrum MATRIX. Naposledy 
vyrazili pracovníci z Lipovky do lyžařského areálu v Říč-
kách v Orlických horách na Snow tour. Akce skloubila 
testování lyží Fischer, helem a brýlí Smith, ochutnáv-
ku I Love Hummus a tyčinek Crispins společně s celko-
vou prezentací nové Škody Octavia 4 a dalšího modelu  
Superb. 

„Na akci do Říček jsme přivezli hodnotné dárky, mezi 
které patřil kufřík, batoh, košík nebo různé tašky. A to vše 
s logem Škoda. Největší zájem byl mezi přítomnými lidmi 
o novou Octavii 4. Nejvíce pozornosti vzbudila Octavia díky 
emotivnímu designu, špičkové výbavě a nejmodernějšími 
asistenčními systémy,“ prozradil ředitel Autocentra MA-
TRIX Miroslav Moravec.

Nová Octavia se vyznačuje poměrně silným zážehovým 
motorem 1.5 TSI (110 kW) v kombinaci s šestistupňovou 
manuální převodovkou. Velmi zajímavý je interiér, který 

se podstatně liší od všech předchozích sérií tohoto typu 
vozu. Na první pohled zaujme dvouramenný volant. Středo-
bodem je potom až desetipalcová dotyková obrazovka 
poslední generace infotainmentu, do něhož se sdružuje 
i ovládání ventilace s až třízónovou klimatizací. Virtuální ko-
kpit má displej o velikosti 10,25 palce, řidiči pomůže i první 
head-up displej, tedy promítání informací na čelní sklo. 

Krásy nové Octavie si prohlédly desítky lidí. Přilákal je 
především dobře zpracovaný dotazník, který je pozval na 
předváděcí jízdy. Dohromady více než šedesát lidí potom 
přislíbilo návštěvu autosalonu v Lipovce. Součástí odpoled-
ne byla také soutěž. Na základě vyplněného dotazníku byly 
vylosováni dva výherci.

Příchozí zájemci se zaměstnanců Autocentra MATRIX 
nejvíce ptali na motorizaci, možnosti výběru výbavy a v ne-
poslední řadě také na barvy karoserie, ale i vnitřku auta. Zá-
jem byl také o možnosti přidat si doplňkovou výbavu. 

„V Říčkách byl nejdůležitější speaker s mikrofonem, který 
dokázal k našemu stánku přilákat davy lidí, a to jak na sou-
těž o hodnotné ceny, tak i na novou Octavii a Superb. Díky 
dvěma hosteskám ze Škoda Auta jsme rozdali jak lístky na 
soutěž, tak i materiál - Škoda magazín. Mezi lidi se dostaly 
také podklady k vystavovaným vozům a MATRIX Info, které 
se lidem moc líbilo,“ doplnil ředitel Moravec.

Díky účasti v Říčkách dokázalo Autocentrum MATRIX při-
lákat lidi na předváděcí jízdy a některé i ke koupi nového 
nebo ojetého vozu. Všem se navíc autosalon z Lipovky do-
stal do podvědomí.

Nová Škoda Octavia zaujme 
nejenom zajímavým interiérem

Autocentrum MATRIX představilo na 
horách novou Octavii a rozdalo ceny
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Renáta Valihorová: „Práce pro
divizi Windows není stereotypní“

Rozmanitost své práce pro divizi MATRIX Windows si 
chválí letitá pracovnice Renata Valihorová. Maminka 
nadějného tanečníka si v Lipovce již prošla celou výro-
bou a v realizaci kvalitních českých oken našla zalíbení.

Pracujete pro divizi MATRIX Windows. Vzpomenete si 
ještě na své začátky v Lipovce?

„Jako v každé nové práci jsem se musela nejprve v no-
vém prostředí zorientovat. Když jsem nastoupila, tak mi 
v prvních týdnech práce přišla nezáživná a těžká. Po něja-
kém čase jsem se ale s pomocí mých kolegů všechno naučila  
a výroba oken se mi zalíbila. A baví mě do dneška.“

Můžete čtenářům popsat náplň své práce? Jak probíhá 
váš běžný pracovní den?

„Záleží na jaké zrovna pracujeme zakázce, ale ve zkratce 
můj běžný den vypadá asi takto. V první řadě musím řádně 
zkontrolovat materiál, jestli není poškozený. Kvalita je totiž 
pro zákazníka velmi důležitá. Potom materiál očistím, vlo-
žím do stroje a svařím. Dalším krokem je ruční opracování 
dlátem a zalamování - tedy pokud pracuji s barevným ma-
teriálem.“

Co vás na vaší práci baví nejvíce?

„Práce v divizi Windows především není stereotypní. 
To považuji za největší přednost. Nejvíce mě baví sváření 
a opracování svařeného materiálu. Ráda ale pracuji na kaž-
dé pozici.“

V divizi Windows jste již pět let. V čem vnímáte za po-
slední roky největší změnu či posun ve výrobě oken?

„Je to tak, pracuji ve firmě již pátým rokem. Za ta léta 
jsem prošla výrobou celé dílny a nabrala zkušenosti. Určitě 
se dají vysledovat určité trendy. Například se opouští od sé-
riové výroby panelákových oken a často se vyrábí atypická 
provedení oken, a to jak rozměrů, tak i tvarů.“

Máte nějaké záliby, koníčky? Čemu se ráda věnujete ve 
svém volném čase?

„Svůj volný čas trávím především se svým synem. Hraje-
me různé hry, jezdíme na výlety. Syn se věnuje společen-
skému tanci. Jezdíme na soutěže, na kterých mu fandíme. 
Důkazem, že ho to baví je fakt, že vozíme domů medaile.“

„Často vyrábíme atypická 
provedení oken“
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REFERENCE WINDOWS:

BUDOVA  
MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

V RYCHNOVĚ  
NAD KNĚŽNOU

Divize MATRIX Windows má na kontě další 
dokončenou realizaci. Jedná se o komplet-
ně zrekonstruovanou budovu nové Městské 
knihovny v Rychnově nad Kněžnou, která pro 
své účely již od ledna nabízí větší prostory  
a zázemí. Pro místní firmu STYLBAU s.r.o. do-
dávala divize MATRIX Windows hliníkové ot-
vorové výplně. Pro vnější plášť budovy – okna  
a vchodové dveře byly dodány profily MAT-
RIX MB - 70 HI, pro vnitřní stěny a dveře MA-
TRIX MB - 45 a hliníkové protipožární dveře  
v profilu MB - 60 E EI, vše v antracitové barvě.

MATRIX MB - 70 HI 

• vysoká odolnost
• tepelná a akustická izolace
• celoobvodové kování, vysoká bezpečnost
• moderní tvary, nadčasový design
• dlouhá životnost

MATRIX a.s. divize WINDOWS

Showroom Lipovka

Lipovka 143
516 01, Rychnov nad Kněžnou
777 712 783
777 712 780

windows@matrix-as.cz

MATRIX a.s. divize WINDOWS

Showroom Hradec Králové

Střelecká 861
500 02 Hradec Králové
776 036 524

okna.hradec@matrix-as.cz
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Divize WOOD poděkovala 
panu Vlastimilu Chaloupkovi

Generální ředitel LČR 
přijal pozvání do Třebešova

Kolegové z divize WOOD se 14. února 
2020 loučili s dlouholetou významnou 
osobností rodiny MATRIX a.s. panem 
Vlastimilem Chaloupkou. 

Za dosavadní spolupráci mu jménem 
společnosti MATRIX a.s. poděkoval gene-
rální ředitel Ing. Libor Burian, MBA s chotí, 
jménem divize WOOD ředitel Martin Man-
dys a další kolegové. 

Vlastovi přejeme mnoho úspěchů v dal-
ším působení v lesnicko-dřevařském sekto-
ru, pevné zdraví a mnoho sil ve zdolávání 
nových životních a profesních výzev. Již 
nyní se těšíme na budoucí spolupráci.

MATRIX navštívil 27. února 2020 gene-
rální ředitel Lesů České republiky s.p. 
Ing. Josef Vojáček. 

V průběhu jeho návštěvy proběhla ex-
kurze celého pilařského provozu - tj. nové 
pilnice, hoblovacího centra, sušícího centra 
a výroby konstrukčních hranolů KVH/BSH. 

Hlavním tématem schůzky byla spolu-
práce v oblasti vědy a výzkumu a obchodní 
spolupráce nákupu dřevní hmoty a jejího 
nejlepšího zpracování. 

Z naší strany se jednání účastnil  
Ing. Libor Burian, MBA a Ing. Jakub Kaloč.
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Cílem návštěvy bylo navázat  
na předchozí spolupráci

Návštěva zástupců Fakulty lesnické a dřevařské 
z České zemědělské univerzity v Praze

Společnost MATRIX a.s. navštívili 11. února 2020 zá-
stupci z Fakulty lesnické a dřevařské z České zeměděl-
ské univerzity v Praze děkan prof. Ing. Róbert Marušák, 
PhD, doc. Ing. Miloš Pánek, PhD, Ing. Radek Rinn, Ing. 
Přemysl Šedivka, PhD. 

Cílem této návštěvy bylo navázat na dosavadní spolu-
práci. Předchozí společný projek financovaný TAČR v obdo-
bí 2017 až 2019 se nazýval Zvýšení odolnosti nátěrových 
systémů na vybraných druzích dřeva v exteriérových apli-
kacích. Výsledkem je vývoj odolnějšího transparentního ná-
těrového systému pro exteriérové použití dubového dřeva.

Nové přínosy si společnost MATRIX a.s. a Fakulta lesnická 
a dřevařská slibuje od projektu Vývoj systémů lepení listna-
tého dřeva dubu pro konstrukční a nekonstrukční aplikace 
v exteriéru. Projekt bude probíhat v letech 2020 až 2022 
s financováním TAČR. Hlavní řešitel za společnost MATRIX 
a.s. je Ing. Jakub Kaloč, za FLD Ing. Přemysl Šedivka, Ph.D.

Součástí návštěvy byla podrobná exkurze na divizi 
WOOD, kde s odborným výkladem předvedl nově instalo-
vané technologie ředitel divize Martin Mandys. 
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Konference společnosti MATRIX 
zhodnotila nejlepší rok v historii firmy

Opět o rok starší, opět o rok úspěš-
nější. Společnost MATRIX a.s. se se-
šla na tradiční bilanční konferenci, 
která zhodnotila uplynulý rok a při-
nesla řadu pozitivních zjištění. 

V prostorném sále Letoviska Stu-
dánka se ve středu 5. února mluvilo 
také o vytyčení důležitých cílů pro rok 
2020, ve kterém společnost z Třebe-
šova oslaví již devětadvacáté naroze-
niny. Setkání se zúčastnila podstatná 
část zaměstnanců Holdingu MATRIX, 
což vtipně okomentoval generální 
ředitel společnosti Ing. Libor Burian, 
MBA slovy „Stoly byly zase o něco del-
ší“. A je tomu skutečně tak, s růstem 
firmy roste i počet jejích zaměstnanců.

Začátek přátelského setkání zahájil 
generální ředitel MATRIX a.s. Libor Bu-
rian. Nejprve poděkoval všem zaměst-
nancům za soustavnou a vytrvalou 
práci a píli, která v roce 2019 přinesla 
skutečně vynikající výsledky. MATRIX 
a.s. má za sebou totiž vůbec neúspěš-
nější rok své téměř třicetileté historie. 
Také se mluvilo o celé řadě chystaných 
projektů i ambicích společnosti expan-
dovat za oceán.

MATRIX podporuje regionální sport

Možnost zhodnotit uplynulý rok 
a naznačit plány pro ten nynější dosta-
li samozřejmě i ředitelé jednotlivých 
divizí a dceřiných společností. První 

přišel na řadu Jaroslav Švarc z MATRIX 
Automotive. Ve svém hodnocení divi-
ze, která je největším distributorem 
značek 3M a Dynabrade pro Česko-
-Slovenský trh, nemohl opomenout 
otevření nového Techcentra a Labora-
toře lepení v Třebešově. Zbrusu nové 
a skvěle vybavené prostory nabízí 
nejen vynikající zázemí pro výzkum, 
ale i reprezentativní prostory, které 
mají již nyní četné využití. Divize Au-
tomotive nezapomíná ani na podporu 
sportu, proto v loňském roce začala 
sponzorovat nadějnou karatistku Bar-
boru Vachoutovou a pokračuje v pod-
poře fotbalu v Rychnově nad Kněžnou.
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V oblasti automobilového průmyslu 
se pohybuje i divize MATRIX Autocent-
rum, jejíž ředitel Miroslav Moravec při 
svém vystoupení přivítal nové zaměst-
nance divize a především vyzdvihl ote-
vření nových prostor Zákaznického 
centra v Lipovce. Zaujala i krásně kula-

tá číslovka označující počet prodaných 
vozů. V Lipovce předali zákazníkům 
totiž rovných 1500 aut značky Škoda. 
Nárůst zaznamenal i počet servisních 
prací. Pro letošní rok se bude v divizi 
Autocentrum dále rozvíjet elektro-
mobilita a postaví se kryté parkoviště. 
Také v Lipovce podporují různé spor-
tovní akce. Nejtěžší závod psích spře-
žení ve střední Evropě Šediváčkům 
long nebo Jarní půlmaraton na Stu-
dánce u Rychnova nad Kněžnou jsou 
jedny z nich.

Po automobilovém bloku se ve vel-
kém sále Letoviska Studánka předsta-
vila dřevařská divize MATRIX Wood. 

Ředitel Martin Mandys, který se stal 
vedoucím pracovníkem divize v loň-
ském roce, promluvil o investicích do 
areálu třebešovské pily. A že jich neby-
lo málo. Posuďte sami. V roce 2019 se 
v Třebešově postavily sušící komory, 
skladovací prostory pro sušené řezi-

vo, briketovací lis RUF, 
impregnační vana, 
linka na výrobu KVH 
a BSH hranolů a v nepo-
slední řadě i skladovací 
prostory pro výrobky 
z hoblárny a z lepení. 
Všechny tyto investice 
budou v následujících 
letech zásadním příno-
sem nejen pro samot-
nou divizi, ale také pro 
dceřinou společnost 
MATRIX a.s. – Dřevo-
centrum CZ. Zahálet se 
ale nebude ani letos, 
protože Wood koupí 
novou brusku na kat-
rové pilové listy nebo 
univerzální  čelní nakla-
dač na sypané materiá-
ly. Rozšířen bude také 
sklad kulatiny a zajistí 
se automatizace sklá-
dání briket.

Se dřevem se hojně 
pracuje i v divizi MA-
TRIX Wood vyrábějí-
cí dřevěná, plastová 
a hliníková okna. Ředi-
tel Tomáš Hrábek zapl-
něnému sálu prozradil, 
že za minulý rok jeho 
zaměstnanci zasklili 13 
688 kusů okenních se-
stav přičemž dvě třeti-
ny si jich objednaly sta-
vební firmy, zbytek šel 
do soukromého sekto-
ru. Divize z Lipovky se 
drží moderních trendů, 
a tak v minulém roce 
byly zavedeny takové 
novinky jako je fasádní 

systém s protipožárními prvky nebo 
vstupy a prosklené příčky pro kance-
lářské prostory. Práce divize je logicky 
nejvíce vidět na samotných stavbách. 
Proto ředitel Hrábek připomněl ty 
nejvýznamnější jako byla například 
Farní charita v Rychnově nad Kněžnou, 
apartmány ve Filipovicích, Hangár 
a administrativní část v Hradci Králové 
nebo knihovna v Rychnově nad Kněž-
nou.

Třináct prodejních poboček s pěta-
šedesáti zaměstnanci má na starosti 
Ing. Martin Konvalina, ředitel sítě pro-
dejen Dřevocentrum CZ. Dceřiná spo-
lečnosti MATRIX a.s. v loňském roce 

nejvíce prodávala fošny a hranoly, latě 
či palubky a OSB desky. Ředitel Konva-
lina také upozornil na to, že Dřevocen-
trum nakupovalo od 149 dodavatelů 
a vystavilo téměř 80 tisíc prodejních 
dokladů. Pro následující rok bude klí-
čovým úkolem otevření nové pobočky 
s velkými skladovými prostory v Mni-
chově Hradišti nebo nákup nového 
CNC stroje.

Doslova na domácí půdě se chopil 
mikrofonu další z řečníků Bc. Petr Čer-
mák, ředitel Hotelu Studánka a také 
čerstvý držitel ocenění Hoteliér roku 
2019. Publikum si od něho vyslechlo 
informace o stále se zlepšující obsaze-
nosti Letoviska a vyšších tržbách ho-
telové kuchyně. Studánce se také daří 
držet aktuálních trendů v hotelovém 
průmyslu a stále pořádá nepřeber-
né množství kulturně-společenských 
a sportovních akcí. Velmi důležité bylo 
v minulém roce pro celé Letovisko 
udělení Certifikátu kvality, a to až do 
roku 2022.

S růstem a rozvojem rostlinné i živo-
čišné produkce Farmy Třebešov, další 
z dceřiných firem společnosti MATRIX 
a.s., posluchače seznámili Petr Charvát 
a Jan Vrána. Pro rozšíření zemědělské 
činnosti v podhůří Orlických hor bylo 
v minulém roce stěžejní dokončení 
nákupu firmy Europork s.r.o. a vykli-
zení střediska Uhřínovice, kde vznik-
ne nové zemědělské středisko Farmy 
Třebešov. Z dalších investic jistě stojí 
za zmínku nový radličkový podmítač 
a také plánované rozšíření provozovny 
zvěřinového závodu, které proběhne 
během roku 2020.

Hodně zdaru do roku 2020 Ing. Ka-
teřina Honemannová, nová ředitelka 
ekonomického oddělení společnosti 
MATRIX a.s. v několika srozumitelných 
grafech shrnula ekonomické dění ve 
společnosti v roce 2019. 

Nakonec vystoupil se svojí prezen-
tací za divizi Správa Ing. Jakub Kaloč, 
který nabídl přehled největších in-
vestic společnosti v uplynulém roce 
a plány pro rozvoj v roce 2020. Také 
promluvil o největších projektech spo-
lečnosti MATRIX a.s., z nichž rozhodně 
stojí za zmínku projekt MATRIX House, 
na jehož výzkumu spolupracuje MA-
TRIX a.s. s prestižními českými univer-
zitami již čtyři roky.

Úspěšný rok 2019 je minulostí a vize 
do roku letošního jsou jasné. Proto ne-
zbývá než všem zaměstnancům spo-
lečnosti MATRIX popřát hodně zdaru 
při plnění úkolů tak, aby si na dalším 
setkání mohli říct, že rok 2020 byl zase 
o něco lepší než ten předchozí.
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MATRIX Hotels, to není pouze širokému okolí dobře 
známé Letovisko Studánka, ale také dva menší objekty 
v Kvasinách a Lukavici. Se správkyní kvasinské Rozárky 
Inkou Janečkovou a vedoucí ubytovny v Lipovce Vlas-
tou Červinkovou jsme si v krátkosti popovídali. 

Paní Janečková, jak dlouho pracujete na své pozici 
a můžete čtenářům představit Penzion Rozárka?

„Na Rozárce jsem od jejího zrodu od 1. prosince 2012, 
takže již sedm let. Rozárka je ubytovací zařízení, které má 
kapacitu 93 lůžek v 25ti plně vybavených apartmánech 
s kuchyní, koupelnou a WC. Na Rozárce je samozřejmostí 
TV a lednice s mrazákem. Velkou konkurenční výhodou jsou 
vlastní parkovací stání. Jedná se o ubytovací zařízení s vyso-
kým standardem.“

Stejná otázka čeká i na Vlastu Červinkovou.

„Ve firmě MATRIX Hotels s.r.o. pracuji jako správce 
ubytovny v Lipovce již od 25. března 2014, tedy šest let.  
Ubytovna Lipovka je ubytovací zařízení dělnického typu, 
která má kapacitu 78 lůžek. Velkou výhodou ubytovny je 
její poloha.  Klienti zde mají práci na dosah, a to bez cesto-
vání. Máme zde dva druhy ubytování v osmi apartmánech 
s jednolůžkovými až čtyřlůžkovými pokoji, kde se nachází 
společná kuchyň, sprchy a WC.  V novějším objektu je typ 
společného ubytování, kde je jedenáct pokojů převážně tří-
lůžkových a z toho dva dvoulůžkové. Nachází se zde velká 
kuchyň s velkou kuchyňskou linkou, která je vybavena var-
nými sklokeramickými deskami, třemi dřezy, mikrovlnnými 
troubami, elektrickou troubou a varnou konvicí. Je zde 
společné sociální zázemí. Na každém pokoji je mimo jiné 
lednice, kabelový internet a TV anténa. V těchto objektech 
jsou umístěné celkem čtyři pračky a jedna sušička, které lze 
využívat bezplatně.“

Co vše obsahuje vaše práce?

Inka Janečková:
„Moje práce zahrnuje více činností. Jsem tu vedoucí 

správcová, recepční, účetní, uklízečka a údržbář. Ze všech 

činností musím umět to, co je potřeba k základnímu fungo-
vání tohoto zařízení. K tomu také patří 24 hodinová dostup-
nost na telefonu. Samozřejmě, když je něco složitějšího, ře-
šíme to s vedením a údržbou Hotelu Studánka, pod který 
Rozárka spadá.“

Vlasta Červinková:
„Jako správce ubytovny jsem se musela naučit téměř 

všechny činnosti jako na Hotelu Studánka, který je mou 
centrálou. Pracuji tedy mimo jiné jako recepční, pokojská, 
uklizečka, telefonistka, administrativní pracovník a zajišťuji 
údržbu všech tří objektů. Má práce je především službou 
pro zákazníka.“

Jak se za dobu vašeho působení změnil trh v segmentu 
ubytoven?

Inka Janečková:
„Jak jsem za ty roky poznala, segment trhu ubytoven 

v lokalitě řídí průmyslová oblast, a to hlavně Škoda Auto 
Kvasiny a její dodavatelské podniky. Trh se vždy vyvíjí (dalo 
by se říct zjednodušeně) dle úspěšnosti odbytu a prodeje 
škodovek. Dále zde během 3-4  let vyrostla velká konku-
rence ubytoven, takže naplňovat Rozárku je stále obtížněj-
ší. Velkou výhodou Penzionu Rozárka je její poloha v těs-
né blízkosti závodu Škoda Auto. Jsem velice ráda, že díky 
dobré spolupráci s managementem MATRIX Hotels s.r.o. 
se nám daří i v této době být mezi těmi, kdo v konkurenci 
obstojí.“

Vlasta Červinková:
„Během mé šestileté práce jako správce ubytovny se 

rapidně zvýšila poptávka po ubytování a s tím bylo spoje-
no i navyšování ceny za lůžko a noc. V současné době již 
ceny stagnují a trendem je spíše ubytování zlevňovat a to 
proto, že v nejbližším okolí došlo k nárůstu ubytovacích ka-
pacit, což způsobuje tuto situaci na trhu. Jelikož mám již  
dlouhodobě ubytovnu v Lipovce obsazenou pouze jednou 
agenturou a vím, že cesta k tomuto stavu byla velmi trnitá, 
věřím, že s vedením firmy MATRIX Hotels  s.r.o., dokážeme 
společnými silami tento stav co nejdéle udržet. Za to bych 
chtěla moc poděkovat.“   

Konkurence na trhu je velká,  
ale objekty se nám daří naplňovat
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10. Reprezentační ples  
společnosti MATRIX a.s. 
Plesová sezóna je na vrcholu a tradičně se v tomto období koná i Re-
prezentační ples společnosti MATRIX a.s. Stejně tak tomu bylo i v letoš-
ním roce, kdy v sobotu 8. února 2020 generální ředitel Ing. Libor Buri-
an, MBA osobně přivítal účastníky této společenské události v Letovisku  
Studánka.

Návštěvníci plesu se sjeli nejen z blízkého okolí, ale i z celé České republiky a repre-
zentovali velmi širokou škálu lidských oborů a odvětví. Na Studánce se tak sešla velmi 
různorodá společnost, která se však z velké části zná díky pravidelné účasti právě na 
tomto plese.

Společně s generálním ředitelem uvedl ples také jeden z významných hostů večera, 
filmový režisér a producent Tomáš Magnusek. Jeho úvodní slovo, které zahrnulo něko-
lik vtipných historek ze světa filmu, předurčilo uvolněný a přijemný ráz plesu.

Večer zahájilo předtančení mladého a nadějného tanečního páru, který tvořil Rych-
novák Michal Petrů s partnerkou Štěpánkou Novotnou. Hosté si v jejich podání užili jak 
klasického, tak i latinského tance. Dalším, na pohled krásným, bodem večerního pro-
gramu bylo vystoupení mažoretek MARLEN z Kostelce nad Orlicí. Zajímavou a netra-
diční podívanou pak nabídlo 
vystoupení klubu bojového 
umění Shin – Kyo z Rychno-
va nad Kněžnou.

Vše výše zmíněné bylo 
navíc doplněno barmanskou 
show a bohatou tombolou. 
O perfektní hudební do-
provod se celý večer starala 
kapela JAMES BAND sou-
běžně s DJ, který roztančil 
hotelovou vinárnu. Všichni 
zúčastnění si ples velmi užili 
a shodli se, že to bylo opět 
lepší, než v loňském roce.
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Jelení medailonky s dýní,  
bramborovo-dýňové noky

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

Suroviny:                                                                                       
Maso

• 800 g jelení kýty • 4 g rozmarýnu • 2 g soli  
• 1 g pepře • 100 g olivového oleje • 150 g 
mrkve • 150 g pastiňáku • 200 g dýně hokaido 
• 400 ml červeného vína • 200 g vývaru  
• 20 g másla • 150 g cibule

Noky

• 700 g vařených brambor • 50 g parmezánu 
• 50 g polohrubé mouky • 2 ks vajec • 200 g 
pečené dýně • 30 g česneku • 5 g tymiánu

Postup: 
Jelení kýtu nakrájíme na medailonky, osolíme, opepříme, přidáme rozmarýn a zakápneme olivovým olejem. Necháme odležet při 
pokojové teplotě.

Kořenovou zeleninu a dýni nakrájíme na vetší kousky, přidáme olivový olej, osolíme, opepříme. Připravíme si redukci z červeného 
vína, cibuli nakrájíme, nadrobno orestujeme na másle, přidáme dlaní rozmáčknutý česnek a vše opečeme do růžova. Zalijeme 
vínem a přidáme vývar, vše povaříme a následně zredukujeme na třetinu. Osolíme, opepříme, přecedíme a před podáváním 
zahustíme na plátky nakrájeným máslem. Již nevaříme, jen lehce prohřejeme.

Na noky dáme péct na 30 minut při 180°C dýni na kousky nakrájenou, osolenou, opepřenou a zakápnutou olivovým olejem. Uva-
řené brambory oloupeme, teplé prolisujeme lisem na brambory nebo nastrouháme. To samé uděláme s pečenou a vychladlou 
dýní. Přidáme vejce, mouku, sůl,  parmezán a vypracujeme hladké těsto. Vytvoříme noky, které lehce zmáčkneme vidličkou. 
Dáme do vroucí vody, lehce zamícháme a povaříme dvě až čtyři minuty. Jelení kýtu nakrájíme na medailonky, osolíme, opepříme, 
přidáme rozmarýn a zakápneme olivovým olejem. Necháme odležet při pokojové teplotě.

Servírujeme noky, vedle kořenovou zeleninu s dýní opečenou na olivovém oleji, na zeleninu položíme maso a přelijeme vinnou 
redukcí. Ozdobíme polníčkem. Dle chuti dosolíme a dopepříme.

40
min

4
porce



Naši oslavenci
v březnu 2020

divize Wood
Forejtek Jan 
Hlaváček Lukáš 
Žabka Josef

divize Windows
Krištuf Jiří 

divize Automotive
Hladký Viktor 
Švarc Jaroslav 
 
 
 
 
 
 
 

Dřevocentrum CZ
Gois Aleš 
Šálová Irena 

Matrix Hotels, s.r.o.
Holubová Vendula 
Jedličková Romana 
Kroupová Marie 
Gazdová Michaela 

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.
 
MATRIX a.s., Dřevocentrum CZ, a.s., 
Farma Třebešov, s.r.o., Matrix Hotels, s.r.o.
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Interierová
a exterierová
stínící technika

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
PRO VÁŠ DŮM

Vnitřní a venkovní 
parapety

Sítě proti hmyzu

Garážová vrata

HS portály

Vchodové dveře

Hliníkové fasády
Balkonové dveře

Okna

I NESTANDARDNÍ ZADÁNÍ JE PRO NÁS STANDARDEM
OSOBNÍ PŘÍSTUP - OD POPTÁVKY AŽ PO REALIZACI

Showroom Lipovka
Lipovka 143, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
  +420 777 712 783, +420 777 712 780
  windows@matrix-as.cz

Showroom Hradec Králové
Střelecká 861, 500 02 Hradec Králové
  +420 776 036 524
  okna.hradec@matrix-as.cz

let 
zkušeností

28
Český

výrobce
Osobní
přístup

Záruční 
a pozáruční servis

matrix-as.cz 


