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Vážené kolegyně, vážení kolegové, matrixáci,
mám tu čest na prahu nového roku, roku dvoutisícího šestnáctého po Kristu, přednést ma-
lou úvahu o roce minulém a o našem výhledu do roku přicházejícího.

Rok 2015 byl pro celý náš matrixový svět (pro náš holding) nejlepším rokem naší existen-
ce. Na všech úrovních, ve všech našich fi rmách jsme dosáhli skvělých výsledků, a to co do ob-
ratu i zisku, inovačního pokroku a realizovaných i pevně a odpovědně připravených investic. 
Za to patří velký dík všem divizním manažerským týmům, všem ředitelům, technikům a ob-
chodníkům našich dceřiných společností a  Vám všem matrixákům, kteří svojí každodenní 
poctivou prací posouváte naše společnosti kupředu.

Výzkumné projekty realizované ve  spolupráce naší divize Wood s  Mendelovou univer-
zitou Brno a Českou zemědělskou univerzitou, Katedrou lesnickou a dřevařskou Praha nám 
na poli aplikované vědy a výzkumu v praxi umožňují rychle investovat do vlastního vývoje 
a do rozvoje vlastních inovačních programů. Dne 7.5.2015 jsme slavnostně otevřeli naše vý-
robní a vývojové středisko v Třebešově. To je jediná cesta, jak si v dřevařském rezortu udr-
žet konkurenceschopnost, vysoce fi nalizovat a vysoce zhodnocovat velmi drahou surovinu, 
kterou naše země má, a to je dřevo z našich lesů. V této cestě budeme i nadále pokračovat.

V roce 2013  jsme pro posílení naší pozice na maloobchodním trhu ČR a zajištění vlastní 
obchodní sítě pro naše produkty provedli akvizici fi rmy Dřevocentrum CZ, a.s. Tímto krokem 
jsme získali dva základní předpoklady:  a) přímý kontakt s maloobchodním trhem v dřevař-
ských produktech a vliv na koncovou cenu, b) zajištění přímé odbytové cesty pro produkty 
divize Wood v  jeho plánovaném rozvoji. I zde jdeme cestou výrazného růstu obchodního 
výkonu. K 1.1.2016 již Dřevocentrum CZ, a.s. disponuje 11 prodejními sklady ( další dva sklady 
budou v letošním roce otevřeny) a obchodní výkon oproti roku 2013 vzroste již o 300 %. I zde 
patří dík managementu i zaměstnancům Dřevocentra CZ, a.s.

Rok 2015 byl také velmi důležitým a úspěšným pro Farmu Třebešov. V rostlinné výrobě 
(hlavně obilovin) dosáhli agronomové vynikajících výnosů. Jelikož hospodaříme na převáž-
ně vlastních, ale i pronajatých pozemcích v sedmi obcích, probíhal i v roce 2015 nákup země-
dělských pozemků. Je naším zájmem nakoupit v obcích, kde již pracujeme, maximum země-
dělské půdy. Zde děkuji všem majitelům zemědělských pozemků, kteří nám půdu pronajali 
nebo prodali, a agronomům za jejich výbornou práci. Výsledky hospodaření nám umožňují 
zaplatit za prodej půdy (nebo pronájem) nejvyšší cenu v oblasti. 

Farma Třebešov dále dokončila a otevřela nově vybudovanou bourárnu masa a zvěřiny 
s výrobou vlastních uzenin a vlastní prodejnou. Zvěřinu vykupujeme z Orlických hor. Zde 
má možnost každý nakoupit si zvěřinu - maso, uzeniny, salámy či klobásy, v sortimentu je je-
len, daněk, mufl on, prase divoké, srnec, bažant, kachna, a to na nedělní oběd či jako pěkný 
dárek. Zpracování zvěřiny se setkalo ihned po otevření provozovny s vynikajícím ohlasem 
jednotlivých zákazníků, ale i hotelů a  restaurací. Rádi se pochlubíme, že Farma Třebešov 
bude dodávat zvěřinu i uzeninu z Orlických hor na ministerský stůl (MZE). I zde děkuji ředi-
teli Farmy Třebešov a všem jejím zaměstnancům za jejich práci v roce 2015 a přeji jim další 
úspěchy.

Historický úspěch Matrixu je výsledkem nás všech
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Za práci v roce 2015 a za jejich výsledky chci poděkovat všem divizím a dceřiným fi rmám, 
neboť naplnily své plánované úkoly a tím zdárně přispěly k rozvoji Matrixu, a.s. a dceřiných 
společností.
Rok 2016, na jehož prahu stojíme, má pro nás mnoho nádherných výzev.

Na  poli výrobním si uvědomujeme, že vycházíme z  pevného základu hospodaření let 
minulých. Máme připraveny rozvojové programy, programy velmi ambiciózní, a budeme je 
realizovat. Např. investice do výroby překročí v roce 2016 200 milionů korun.

Na poli obchodním na trhu ČR i SK naše obchodní týmy dosáhly dobrých výsledků a cel-
kově posílily své obchodní výkony. Dojde zde k personálnímu posílení v divizi Automotive 
CZ a Matrix Trade SK, ale také ke zkvalitnění naší logistické i obchodní obslužnosti. 
Na poli řízení dojde k posílení řídící výkonnosti vrcholného managementu Matrix, a.s. i Dře-
vocentra CZ, a.s. příchodem nových osobností.
Vážení přátelé - matrixáci,
myšlenky volně plynou a  je opravdu krásné a  pro mě velmi radostné, když vidím, jak je 
plodný a  plný aktivit náš matrixový svět. Mohl bych zde uvádět mnohé další naše úspě-
chy minulého roku (např. výsledky obou automobilních divizí, výsledky Letoviska Studánka 
atd.) a zároveň bych mohl připomenout připravené a opravdu námi odpovědně prodisku-
tované plány rozvoje do let budoucích. To ale není cílem tohoto sdělení, cíl by se možná dal 
obecně shrnout do několika vět: „V roce 2016 oslaví Matrix, a.s. 25 let od svého založení  (12. 
12. 1991.) Ušli jsme dlouhou a poctivou cestu, jsme stále svoji – není v nás žádný zahraniční 
kapitál. Mnoho našich pracovníků (ať v manažerských, nebo dělnických pozicích) u nás pra-
cuje od začátku existence fi rmy nebo od  raných začátků.  Stojíme na pevně vybudovaném 
základě a netočí se nám hlava. Máme vize a víme, jak je uskutečnit. Máme zdravé sebevě-
domí, protože pracujeme na dobré budoucnosti. Ve sportovní terminologii můžeme říci, že 
naší disciplínou není sprint, ale že my chceme být maratonci.“

Pojďme dále a výše spolu! 
Všem Vám matrixákům a pracovníkům 
našich dceřiných společností připíjím 
na zdraví a naši dobrou spolupráci.
Společně vytváříme 
jistoty dobré budoucnosti.
Přeji upřímně Vám všem 
a Vašim rodinám pevné zdraví
a hodně štěstí v roce 2016 
i letech budoucích.

Váš Ing. Libor Burian, MBA

generální ředitel Matrix, a.s.
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Z historie Matrixu aneb Vzpomínejte s námi - č.4

budujeme kotelnu
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Výroční hon - U příležitos-
ti 24. narozenin společnosti 
Matrix, a.s. se slavilo lovem, 
tak jako každý rok. Dvouden-
ní akce se zúčastnilo mnoho 
osobností z České republiky, 
Slovenska i Polska. Dne 11. 
prosince 2015 byla uspořádá-
na naháňka v honitbě na hře-
benu Orlických hor na Pan-
ském poli. 

Ve dne 12. prosince 2015 
se uskutečnil hon na bažanty 
ve Svatohubertské bažantni-
ci Třebešov. Atmosféra lovů 
a vzorné myslivecké chování 
všech zúčastněných přispělo 
k slavnostnímu rámci těch-
to oslav. Letovisko Studánka 
vytvořilo nádherné prostředí 
pro uspořádání poslední leče. 
Všem účastníkům vřele děku-
jeme.

Tradiční lovecká akce s mezinárodní účastí
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Rok 2015 byl pro Autocentrum Matrix v Li-

povce  přelomový.  Prodej nových modelů 

vozů Škoda v čele s vlajkovou lodí - Škodou 

Superb třetí generace předcházel zásadní 

přestavbě servisní a obchodní sitě autori-

zovaných prodejců  Škoda Auto. „Vstřícný 

krok vůči zákazníkům v  podobě přestav-

by  autocentra pro nás znamenal investici 

v řádech milionů,“ prozradil v novoročním 

rozhovoru ředitel autosalonu v Lipovce Mi-

roslav Moravec. 

„K nové koncepci dealerské sítě Škodov-
ky se mohl každý prodejce vyjádřit. Buď ji 
akceptoval se všemi kroky a  zůstal věrný 
koncernu, nebo se rozhodl jít cestou ne-
značkového obchodníka. Pro nás to bylo 
jednoznačné rozhodnutí, protože tato změ-
na od začátku představovala zkvalitnění sítě 
směrem k zákazníkovi.V koncepci byly jasně 
defi nované cíle prodejních a servisních slu-
žeb, což v celkovém efektu znamená jen vyš-
ší úroveň v kvalitě.

V praxi se jedná o kvalitnější obslužnost 
zákazníků, lepší a  příjemnější prostředí, jde 
o celkové zrychlení plnění zákaznických po-
žadavků, ale samozřejmě jde i o konkurenč-
ní boj.

Škodovka se dostala do TOP 10 v prodeji 
nových vozů, kde s 30% dominuje. Je pocho-
pitelné, že tohoto úspěhu chce dosáhnout 
i  na  poli servisu. Nová koncepce má právě 
tento nedostatek zásadně napravit a  já vě-
řím, že to tak bude.“ 

Škoda chce být topkou i v servisní služběŠkoda chce být topkou i v servisní službě
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Předváděcí jízdu se Superbem III. generace 
a dalšími modely vozů Škoda 

si můžete objednat  na tel. 494 339 297 
nebo na e-mailu: michal.kucera@matrix-as.cz 

Autocentrum funguje v  Lipovce již více 

než 40 let a ředitel Miroslav Moravec si tak 

dlouhé historie váží.

„V  žádném případě si ani po  tolika letech 
dnes nedovolím tvrdit, že před 15 lety jsme 
svým zákazníkům poskytovali horší služby. 
Vždy jsme se snažili v  dané době nabídnout 
to nejlepší, co jsme měli a dokázali. Je to pros-
tě o lidech, o vztahu a přístupu k zákazníkovi. 
Když něco řeknu, tak to prostě platí.

My skutečně chceme, aby se k nám zákaz-
níci rádi vraceli. Vytvořili jsme reprezentativ-
ní prostředí a  nabízíme kvalitní a  spolehlivé 
vozy, ale to není vše. To je jen první krok, 
tím dalším a  nejdůležitějším jsou vstřícní 

a  obětaví pracovníci, kteří tvoří  „živé“ jádro 
autocentra.

Díky investici a přestavbě autocentra jsme 
do nového roku mohli vstoupit jako autorizo-
vaný prodejce vozů Škoda a zároveň poskyto-
vatel servisních služeb.

Na  zákazníka celá přestavba působí vel-
mi pozitivně, což jsme zaznamenali z  velice 
kladných reakcí návštěvníků. Na druhé straně 
je viditelná část jen pouhým zlomkem celé 
koncepce. Tu totiř představuje i řada diagnos-
tických zařízení a  přístrojů, prostě technické 
zázemí, které je v dílnách. Třetí generace kte-
réhokoliv z  vozů značky Škoda komunikuje 
na  zcela nových systémech nejmodernější 
techniky.

Jsme v Lipovce více než čtyřicet let a svým 
zákazníků nabízíme a budeme stále nabízet ty 
nejlepší služby od A do Z, a to vše  pod jednou 
střechou.“

Získejte spoustu výbavy za atraktivní cenu. Akční modely Fresh Vás 
nadchnou elegantními koly z lehké slitiny, výkonnou klimatizací, 
zadními parkovacími senzory nebo vyspělými multimediálními 
systémy. Při využití financování se ŠKODA Financial Services získáte 
prodlouženou záruku na 5 let v rámci paketu Mobilita Plus. Seznamte 
se s vozy ŠKODA Citigo, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia a Yeti v akční 
nabídce Fresh přímo u nás.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

skodafresh.cz

Spotřeba a emise CO2 vozů ŠKODA v nabídce Fresh: 4,4 m3 (CNG); 3,7–5,8 l/100 km, 79 (CNG); 99–137 g/km

Akční modely Fresh s rozšířenou výbavou  
za atraktivní cenu.NABÍDKA, 

CO MÁ ŠŤÁVU

MATRIX a.s.
Lipovka 142
Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 292, www.skoda-auto.cz
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AUTOCENTRUM 
MATRIX V NOVÉM

Miroslav MoravecZdenka Škopová Josef Krynek

www.autocentrum.matrix-as.cz Telefon recepce: 494 339 297

NEVÁHEJTE 
A VYZKOUŠEJTE 
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ŠKODA Rapid TSI 1,2 Active 259 000 Kč
Do provozu: 8/2014 Tachometr:  16 900 km
Objem motoru: 1 197 cm3 Převodovka: manuál, 6 stup.    
Palivo: benzín  Karoserie:  hatchback/5
Výkon: 77 kW Barva: bílá základní

Výbava: Vnější vzhled - dálkově ovládané centrální zamykání, přední mlhovky, senzor tlaku v  pneu, 
ukazatel vnější teploty, zadní stěrač s ostřikovačem.  Vnitřní výbava - dělená zadní sedadla, el. ovládání 
oken, el. ovládání zrcátek, klimatizace mechanická,  nastavitelný volant.  Audio - utorádio s CD přehrá-
vačem, autorádio s  MP3. Pohon a  technika - ABS - antiblokovací systém, ESP - stabilizace podvozku,  
posilovač řízení.  Bezpečnost a  technika - airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy hlavové, 
imobilizér. Další - manuální převodovka,otáčkoměr,pevná střecha,výškově nastavitelná sedadla.

ŠKODA Rapid TSI 1,2 Ambition    299 000 Kč
Do provozu: 1.7.2014 Tachometr: 16 541 km
Objem motoru: 1 197 cm3 Převodovka: manuál, 6 stup.   
Palivo: benzín Karoserie: hatchback/5
Výkon: 77 kW Barva: modrá metalíza

ŠKODA Octavia TDI 2,0 Elegance 589 000 Kč
Do provozu: 1.10.2014 Tachometr:  21 990 km
Objem motoru: 1 968 cm3 Převodovka: automat, 6 stup.
Palivo: nafta  Karoserie: liftback/5
Výkon: 110 kW Barva: šedá metalíza

Výbava:  Vnější vzhled -bi-xenonové světlomety, dálkově ovládané centrální zamykání, el. vyhřívané 
přední sklo, kola z lehkých slitin, kontrola tlaku v pneu, metalický lak, natáčecí světlomety, ostřikovače 
světlometů, přední mlhovky, sportovní paket, tónovaná skla, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcát-
ka. Vnitřní výbava -dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, Isofi x, klimatizace automatická, loketní 

opěrka přední, loketní opěrka zadní, malý kožený paket, Maxi Dot, multifunkční volant, nastavitelný volant, sportovní sedadla, tempomat, vyhřívaná sedadla.  Audio - 
autorádio s Bluetooth, autorádio s CD přehrávačem, autorádio s MP3, sound systém s více reproduktory. Pohon a technika - 6ti stupňová převodovka, ABS - antiblokovací 
systém, ASR - protiprokluzový systém, autom. převodovka, ESP - stabilizace podvozku, parkovací senzory, posilovač řízení. Bezpečnost a  technika - airbag kolenní, 
airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy boční zadní, airbagy hlavové, aktivní opěrky hlavy, autoalarm, imobilizér. Další:  el. sklopná zrcátka,pevná střecha,-
výškově nastavitelná sedadla,zadní světla LED.

N
ab

íd
ka

 o
je

tý
ch

 v
oz

ů

Výbava: Vnější vzhled - dálkově ovládané centrální zamykání, kola z lehkých slitin, metalický lak, přední 
mlhovky, střešní nosič, tažné zařízení, ukazatel vnější teploty, zadní stěrač s ostřikovačem. Vnitřní výbava 
- dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, klimatizace mechanická, loketní opěrka 
přední, nastavitelný volant. Audio - autorádio s CD přehrávačem, autorádio s MP3. Pohon a technika - 6ti 
stupňová převodovka, ABS - antiblokovací systém, posilovač řízení. Bezpečnost a technika -  airbag řidiče 

a spolujezdce, airbagy boční, imobilizér. Další:  otáčkoměr,pevná střecha,výškově nastavitelná sedadla.

                                                                                                                                                                                                                                                    Ceny včetně DPH, tiskové chyby vyhrazeny

Výbava: Vnější vzhled - dálkově ovládané centrální zamykání, kola z lehkých slitin, metalický lak, přední 
mlhovky, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka, zadní stěrač s ostřikovačem.  Vnitřní výbava - dělená 
zadní sedadla, el. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, klimatizace mechanická, loketní opěrka přední, 
malý kožený paket, Maxi Dot, multifunkční volant, nastavitelný volant.  Audio -  autorádio s CD přehrá-
vačem, autorádio s MP3. Pohon a technika:  6ti stupňová převodovka, ABS - antiblokovací systém, ASR 
- protiprokluzový systém, ESP - stabilizace podvozku, posilovač řízení.  Bezpečnost a technika - airbag 

řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy hlavové, imobilizér.  Další - manuální převodovka, pevná střecha,výškově nastavitelná sedadla.

ŠKODA Octavia Combi TDI 1,9 Ambition 169 000 Kč
Do provozu: 1.7.2010 Tachometr:  198 542 km
Objem motoru: 1 896 cm3 Převodovka: automat, 6 stup.   
Palivo: nafta Karoserie: kombi/5
Výkon: 77 kW Barva: červená metalíza
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Fotoreportáž ze srdečného loučení s Josefem PlodkemFotoreportáž ze srdečného loučení s Josefem Plodkem

Srdečné přání „hodně zdraví a  aktivní prožívání 

zaslouženého důchodu“ znělo koncem roku 2015 

v Autocentru v Lipovce.

Ani sám oslavenec Josef Plodek netušil, když 
nastupoval  1.  8.  1975 do servisu v Lipovce , že jeho ži-
vot bude spojen „pupeční šňůrou“ na dlouhých 40 let. 
Od mechanika v rychloservisu se Josef vypracoval až 
na vedoucího servisu. Jeho svědomitá a pečlivá práce 
byla garantem spokojenosti našich zákazníků. 

Za to Ti, Josefe, srdečně děkujeme a přejeme zdra-
ví,  spokojené žití v kruhu rodinném a radost z vnou-
čat!!!!       Miroslav Moravec a kolektiv autocentra
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 Přelomový rok pro MATRIX TRADE, s.r.o.
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Rok 2015 byl pro naši dceřinou společ-

nost na Slovensku přelomový. Začali jsme 

budovat „nový MATRIX“, aby byl během 

několika let  stejně úspěšný, jako divize 

Matrix Automotive v Čechách. 

Přeměna fi rmy začala již na přelomu roku 
2014/2015 personálními změnami, kdy naše 
řady posílili dva noví obchodníci a pracovni-
ce na postech  zákaznického servisu a účet-
nictví. Po jejich zapracování jsme mohli začít 
plnit stanovené cíle.  V  dubnu jsme se pře-
stěhovali do nových prostor na stejné adrese 
a začalo se s přípravou certifi kace ISO.

„Firma Matrix Trade Slovensko potvrdila 
dlouhodobou kvalitu poskytovaných služeb 
a interních procesů a v srpnu uspěla při certi-
fi kaci systému managementu kvality dle ISO 
9001:2009 a  systému environmentálního 
managementu dle ISO 14001:2005 pro ob-
chod a  logistiku brusných, lepicích a  těsni-
cích systémů a ochranných pomůcek.

SETKÁNÍ V TŘEBEŠOVĚ – Ředitel divize Automotive Jaroslav Švarc (vpravo) v  pracovním 
rozhovoru s obchodním ředitelem dceřiné společnosti Matrix Trade Zdeňkem Kovárníkem (vlevo). 
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www.matrix-as.cz 

brusné | lepící | tmelící

materiály 
na úpravy 
povrchů

Získání certifi kátů potvrzuje vysokou úroveň 
dlouhodobě poskytovaných služeb a  je i  dob-
rým signálem pro naše stávající i potencionální 
zákazníky, kteří se pohybují především v  auto-
mobilovém průmyslu. Právě zde je na  kvalitu 
odváděných služeb kladen velký důraz.

Samotné certifi kaci předcházel dlouhodobý 
proces příprav a zdokonalování  interních před-
pisů v návaznosti na přestěhování se do nových 
kancelářských prostor. Touto cestou bych rád 
poděkoval jak všem zaměstnancům fi rmy, tak 
i  lidem, kteří nám s  přípravou certifi kátů po-
máhali, především však auditorce jakosti a en-
vironmentu Ing.  Daně Spejchalové za  precizní 
přípravu podkladů k našemu úspěšnému audi-
tu a získání  certifi kátů.

Myslím, že rok 2015 můžeme hodnotit jako 
úspěšný a  že můžeme směle vykročit do  roku 
2016 s  těmi nejvyššími cíli pro naplnění našich 
ambicí na slovenském trhu.     Zdeněk Kovárník
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Vážení zákazníci, připravili jsme pro 

vás novou expozici vchodových dveří 

jako průřez výrobního programu divize 

Windows společnosti Matrix, a.s. Nová 

Prodejní kancelář divize Windows bude 

otevřena 15. 1. 2016 v Hradci Králové.

V  nové obchodní kanceláři zájemcům 
naši odborníci představí nejnovější trendy 
v  oblasti otvorových výplní a  na  instalo-
vaných vzorkách předvedou rozdíly mezi 
jednotlivými materiálovými variacemi.

Vchodové dveře nemusí sloužit jen jako 
chráněný vstup do  objektu, ale mohou 
v sobě odrážet i vkus majitele domu. Roz-
hodli jsme se proto připravit taková pro-
vedení dveří, která jednoznačně umocní 
celkový vzhled objektu.

V showroomu uvidíte:

- hliníkové vchodové dveře s oboustranně   
překryvnou panelovou výplní

- hliníkové vchodové dveře s povrchovou 
úpravou imitující strukturu dřeva

- dřevěné vchodové dveře se specielním 
izolačním panelem

- vchodové dveře s  elektromechanickým 
zámkem na dálkové ovlávání

- plastové vchodové dveře s nadstandard-
ní panelovou výplní 

- přehled našeho výrobního programu 
ve všech materiálových provedeních

Salon vchodových dveří
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V  nové kanceláři zájemcům poradíme 

s  výběrem nejvhodnějšího provedení 

oken a dveří pro váš stavební záměr. 

Jako tradiční výrobce s  bohatými zku-
šenostmi a  stovkami úspěšných realizací 
nabídneme řešení „šité přímo na  míru“ 
a přesto respektující základní principy:

- zajištění a ochrana objektu
- tepelná ochrana budovy
- funkčnost a spolehlivost prvků
- design a architektura
- přijatelná cena

Naši novou kancelář 
v Hradci Králové naleznete na adrese:

Střelecká 861

500 02 Hradec Králové

Provozní doba: 
Pondělí – pátek 8:00  - 17:00 hodin

Kontakt pro případ 

sjednání schůzky

s odborným poradcem:

GSM: +420 778 493 232 
Petr Karásek

Od 15. ledna jsme v Hradci Králové



www.matrix-as.cz

Brikety vyhověly požadavkům na hodnocení paliv dle 
protokolu č.100-049540, č.100-049541 ze dne 8.9.2014.

VÝROBA A PRODEJ

dřevěné, lisované

15 kg/bal
Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Tel.: +420 494 384 593, Fax: +420 494 384 604, drevo@matrix-as.cz 

Při odběru paletyPři odběru palety
(900 kg)(900 kg)

4,50 Kč/kg4,50 Kč/kg  
včetně DPH.včetně DPH.

Doprava Doprava 
do 20 km 150 Kčdo 20 km 150 Kč..

Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 

pan Ferkl,  tel.  +420 775 712 706, e-mail: richard.ferkl@matrix-as.cz

www.matrix-as.cz

PRO  VELKÝ  PRO  VELKÝ  
ZÁJEM AKCE  ZÁJEM AKCE  

PRODLOUŽENA PRODLOUŽENA 
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Stalo se již tradicí, že v čase pozdního 

adventu přivítá Letovisko Studánka 

na  setkání pracovníky společnosti 

Dřevocentrum CZ. Loni to bylo 22. 

prosince. 

Na  úvod této pracovní porady se 
všichni sešli v  areálu fi rmy Matrix, a.s., 
kde proběhla exkurze ve  výrobním zá-
vodě. Ing.  Martin Machů, ředitel divize 
Matrix Wood, přítomné seznámil s nový-
mi produkty připravovanými pro sezonu 
2016. Součástí exkurze byla i  návštěva 
areálu Farmy Třebešov, zejména pak její 
prodejny masa a uzeniny ze zvěřiny z Or-
lických hor. 

Poté se všichni přesunuli do  hotelu 
Studánka, kde je čekal další odpolední 
program: školení BOZP a PO a školení ři-
dičů referentských vozidel. Následně pak 

se ujal slova pan Vlastimil Chaloupka, vý-
konný ředitel společnosti. Ve svém vstu-
pu seznámil všechny přítomné s  před-
běžnými výsledky dosaženými v  roce 
2015. V jeho slovech bylo jak poděková-
ní, tak slova kritiky. Závěrem seznámil  
plénum s  předběžným plánem pro rok 
2016, kdy se společnost rozšíří o další tři 
provozovny, a to v Pardubicích, Přelouči 
a Dobrušce. 

Ředitel divize Wood Martin Machů 
zde všem přítomným představil připra-
vovaný projekt rekonstrukce pilnice Tře-
bešov, který by se měl uskutečnit v letoš-
ním roce.

 Společná večeře ukončila ofi ciální pro-
gram dne. Volná zábava pak pokračovala 
do pozdních hodin. Většina účastníků od-
jížděla domů k rodinám až druhý den.

Dřevocentrum CZ bilancovalo na Studánce
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Blahopřejeme

 |   |   |    |    
|  |   |  

www.drevocentrum-as.cz

OSLAVENCI DŘEVOCENTRA CZ – Závěrem pracovního setkání ve Studánce  zazněla slova 

poděkování a  gratulace pracovníkům, kteří v  roce 2015 oslavili svá životní jubilea a  jiné vý-

znamné okamžiky.  Zleva Miroslav Trnka (provozovna Hodonín) oslavil své 60. narozeniny.  Šár-

ka Částková (provozovna Hradec Králové) vstoupila letos do svazku manželského a Josef Ringel 

(provozovna Hradec Králové) oslavil své 50. narozeniny.
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Alena Mašková z Rychnova (vlevo) byla 

první úspěšnou luštitelkou křížovky 

Orlického týdeníku, která ochutnala  

kvalitní uzeninu ze zvěřiny od  Farmy 

Třebešov.

„Do schránky jsem dostala přílohu Or-
lického týdeníku Speciál, ve kterém byla 
křížovka. Cenou za správné a včasné vy-
luštění byla uzenina ze zvěřiny, a tak jsem 
štěstí zkusila. No, a nakonec to vyšlo, vy-
hrála jsem,“ svěřila se s úsměvem šťastná 
výherkyně.

Alena Mašková má ráda kvalitní uzeni-
nu a maso, a proto novou prodejnu vítá. 
„Jsem zde poprvé, a  moc se mi líbí na-
bídka. Zvěřina se běžně nikde nesežene. 
Uzeninu ochutnáme a určitě si  přijedeme 

zase něco zakoupit,“ dodala výherkyně, 
které cenu předala nová prodavačka paní 
Marková (vpravo).

„Najdete nás v místě provozu na adre-
se Třebešov číslo popisné 1, hned vedle 
hlavní budovy Matrix, a.s. Ráda všechny 
zájemce  obsloužím v prodejní době, a to 
každé pondělí, ve středu a v pátek od 14-
17 hodin,“ upřesnila paní prodavačka.

Vyluštila křížovku a vyhrála uzeninu z Farmy Třebešov
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Novinka - vepřové přímo z udírny

„V nabídce je nejen zvěřina, srnčí, jele-
ní, daňčí, mufl oní, prase divoké, zajíc, 
bažant a kachna divoká, ale i uzenina 
ze zvěřiny, různé druhy klobás a salá-
mů. Zájemci najdou e-shop na  adre-
se: www.farmatrebesov.cz, tady si 
také mohou vyhledat maloobchodní 
ceník,“ prozradil vedoucí farmy Pavel 
Grund.

tel: 775 713 332 nebo 

pavel.grund@farmatrebesov.cz
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Silvestr na Studánce

Vánoce a  oslava příchodu nového 

roku se na Studánce nesly již v tradič-

ním duchu. 
Adventní neděle byly jako každý rok 

zpestřeny zajímavými adventními menu 
a v loňském roce ještě umístěním nové-
ho studáneckého betléma  z  dílny paní 
Jarmily Haldové, jejíž rukopis provází 
celou Studánku. Tento „na  míru“ vyrá-
běný betlém se stane dalším artefaktem 
novodobé Studánky. Samotný Štědrý 
večer proběhl - dle názoru našich hostů 
- ve velmi domácí a příjemné atmosféře.

Silvestrovská noc byla pro hosty 
Studánky důstojnou oslavou konce 
roku 2015 a  příchodu roku 2016, a  jejíž 
slavnostní atmosféru zdůraznila česká 
hymna v  živém podání houslistky Niky. 
V průběhu večera vystoupil taneční mis-
trovský pár manželé Chmelovi i se syny  
a  samozřejmě jsme nezapomněli ani 
na soutěže dětí, ale i dospělých. A to vše 
zajišťoval Český animační tým.

Konec roku 2015 byl fajn, tak ať je ta-
kový celý rok 2016.  Petr Čermák



 
NA STUDÁNCENA STUDÁNCE
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Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let. 

Matrix, a. s. a Matrix HOTELS, s. r. o.

Společenská kronika

naši oslavenci v lednu 2016

Bielesz Jaroslav   DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Částková Šárka   DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Dobai Stanislav  divize WINDOWS, Lipovka 
Dvořák Antonín   divize WOOD, Třebechovice p. O.
Felcman Jaroslav   divize AUTOCENTRUM, Lipovka
Ferkl Richard  divize WOOD, Třebešov
Frišová Veronika  MATRIX HOTELS s.r.o. , hotel Studánka 
Grund Pavel  Farma Třebešov, s.r.o. 
Homola Lubomír  divize WOOD, Třebešov 
Honsnejman Pavel  divize WINDOWS, Lipovka 
Jungová Monika    MATRIX HOTELS s.r.o. , hotel Studánka 
Krčmář Jarmil  DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Penkina Lidiya  MATRIX HOTELS s.r.o. , hotel Studánka 
Ringel Josef   DŘEVOCENTRUM CZ, a.s. 
Rohlová Iveta  DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Štěpánek Milan  divize WOOD, Třebešov  
Trybulová Jana, Ing. divize SPRÁVA, Třebešov  
Vajgl Jiří   divize WINDOWS, Lipovka
Valenta Jiří  divize WINDOWS, Lipovka
Vodáková Andrea    divize AUTOMOTIVE, Třebešov 
Voráček Martin    DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.  


