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Fotoreportáž z 20. ročníku Šediváčkova longu 

Autocentrum Matrix nechybělo na le-
tošním zahájení jubilejního XX. ročníku 
Šediváčkova longu v Deštném v O. h.

Šediváčkův long je znám jako jeden 
z nejtěžších závodů psích spřežení v Ev-
ropě. Výjimečný je délkou trasy, převýše-
ním, ale také dostupností pro širší skupi-
nu musherů. Zahájení se uskutečnilo pod 
sjezovkou Skicentra, kde bylo již loni. 
Nejen musheři z celé Evropy zde okuko-
vali vozy z Autocentra Matrix Miroslav 
Moravec se pozdravil s hlavním organizá-
torem závodů – Pavlem Kučerou.
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V prodeji vede Škoda Octavia IIIV prodeji vede Škoda Octavia III

Autocentrum Matrix v Lipovce aktuálně 
nabízí sedm modelových řad vozů Škoda. 
„V současnosti patří k nejprodávanějším  
Škoda Octavia třetí generace,“ prozradila 
vedoucí prodeje Zdenka Škopová. 

Na dalších místech se drží Škoda Fabia 
třetí generace a Rapid Spaceback. „Prven-
ství Octavie není překvapením, protože je 
skutečně nejvýhodnější v poměru cena, 
výkon a tradice,“ konstatovala vedoucí 
obchodu a připomněla řadu Fresh.

Rodina Fresh zahrnuje modely Rapid 
Fresh, Rapid Spaceback Fresh, Yeti Fresh, 

Octavia Fresh, Octavia Combi Fresh a Ci-
tigo Fresh. Jde o vozy s atraktivní výbavou 
za akční ceny, jejichž vlajkovou barvou je 
červená Corrida. „Pro zákazníky, kteří se 
chtějí ještě více odlišit sportovním vzhle-
dem vozu máme speciální řadu Škoda 
Monte Carlo, která je zvýrazněna černými 
prvky. V tomto případě nabízíme modely 
Fabia, Fabia Combi, Yeti, Rapid, Rapid 
Spaceback a Citigo,“ upřesnila.

Vedoucí prodeje nezapomněla ani 
na výhodnou nabídku Autocentra Matrix, 
a to jak ušetřit 10 000 korun. Tuto výhodu  
získá zájemce o nové vozy  Citigo a Fa-
bia, u Rapida jde dokonce o 15 000 ko-
run. Sleva platí pro soukromé osoby při 
výkupu vozů JAKÉKOLIV značky nebo 
vozů určených na ekologickou likvidaci, 
jejichž původní majitel je držitelem vozu 
minimálně šest měsíců.

V případě, že zákazník právě nemá sta-
rý vůz k vykoupení, může využít druhou 
akční slevu. „S fi nancováním ŠKODA 
Financial Services od nás dostanete slevu 
30 000 korun,“ dodala Zdenka Škopová.
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K čemu lze použít klíč od vozu Škoda?K čemu lze použít klíč od vozu Škoda?

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

Stalo se vám někdy, že jste si u stánku zakou-
pili kávu a nebylo si ji čím zamíchat? 

Pro podobné případy přichází autorizova-
ný servis a prodejce vozů Autocentrum Matrix 
s dobrým nápadem. „Stačí použít klíč od vozu,“ 
poradil s úsměvem ředitel Miroslav Moravec 
a hned předvedl.
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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 

MATRIX a.s.
Lipovka 142
Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 288-9
www.skoda-auto.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Stejně jako dítě pečlivě vybírá ten správný díl skládačky, tak i my věnujeme 
veškerou energii tomu, aby náhradní díl do Vašeho vozu přesně zapadl. Protože 
ŠKODA Originální díly jsou identické s díly použitými při výrobě nového vozu 
a procházejí testy kvality a bezpečnosti, máme jistotu, že Vám nabízíme jen 
prvotřídní kvalitu s vysokou spolehlivostí a dlouhou životností.

POMŮŽEME VÁM NAJÍT 
TEN SPRÁVNÝ DÍL
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ŠKODA Octavia TDI 1,6 Elegance 469 000 Kč
Do provozu: 1.6.2014 Tachometr:  18 350 km
Objem motoru: 1 598 cm3 Převodovka: manuál, 5 stup.    
Palivo: nafta  Karoserie:  liftback/5
Výkon: 77 kW Barva: šedá metalíza
Výbava: Vnější vzhled - dálkově ovládané centrální zamykání, kola z  lehkých slitin, metalický lak, na-
táčecí světlomety, ostřikovače světlometů, přední mlhovky, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka, 
xenonové světlomety, zadní stěrač s ostřikovačem.  Vnitřní výbava - dělená zadní sedadla, el. ovládání 
oken, el. ovládání zrcátek, handsfree, klimatizace automatická, loketní opěrka přední, malý kožený 
paket, Maxi Dot, multifunkční volant, nastavitelný volant, tempomat, vyhřívaná sedadla.  Audio - auto-
rádio s Bluetooth, autorádio s CD přehrávačem, autorádio s MP3. Pohon a technika - ABS - antiblokovací 

systém, ESP - stabilizace podvozku, parkovací senzory, posilovač řízení.  Bezpečnost a technika - airbag kolenní, airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy hlavo-
vé, imobilizér. Další - manuální převodovka, otáčkoměr, pevná střecha, výškově nastavitelná sedadla. 

ŠKODA Rapid TSI 1,2 Ambition    299 000 Kč
Do provozu: 1.10.2014 Tachometr: 10 100 km
Objem motoru: 1 197 cm3 Převodovka: manuál, 6 stup.   
Palivo: benzín Karoserie: hatchback/5
Výkon: 77 kW Barva: červená základní

ŠKODA Octavia TDI 2,0 Ambition 459 000 Kč
Do provozu: 1.5.2014 Tachometr:  27 050 km
Objem motoru: 1 968 cm3 Převodovka: manuál, 6 stup.
Palivo: nafta  Karoserie: liftback/5
Výkon: 110 kW Barva: bílá základní

Výbava:  Vnější vzhled -dálkově ovládané centrální zamykání, kola z  lehkých slitin, přední mlhovky, 
tažné zařízení, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka. Vnitřní výbava -dekor interiéru (dřevo, hli-
ník atp.), dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, handsfree, klimatizace mecha-
nická, loketní opěrka přední, malý kožený paket, Maxi Dot, nastavitelný volant, tempomat, vyhřívaná 

sedadla.  Audio - autorádio s MP3. 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, imobilizér. Další:  manuální převodovka,otáčkoměr,pevná střecha,výškově nastavitelná sedadla,zadní světla LED.
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Výbava: Vnější vzhled - dálkově ovládané centrální zamykání, el. vyhřívané přední sklo, kola z  lehkých 
slitin, kontrola tlaku v pneu, metalický lak, natáčecí světlomety, ostřikovače světlometů, panoramatická 
střecha, přední mlhovky, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka, xenonové světlomety. Vnitřní výbava 
- dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, klimatizace automatická, loketní opěrka přední, malý kožený pa-
ket, Maxi Dot, multifunkční volant, nastavitelný volant, navigační systém, tempomat, vyhřívaná sedadla. 
Audio - autorádio s Bluetooth, autorádio s CD přehrávačem, autorádio s MP3. Pohon a technika -6ti stup-

ňová převodovka, ABS - antiblokovací systém, ASR - protiprokluzový systém, autom. převodovka, ESP - stabilizace podvozku, parkovací senzory, posilovač řízení. Bezpečnost 
a technika -  airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, imobilizér. Další:  el. seřiditelná sedadla,el. sklopná zrcátka,manuální převodovka,otáčkoměr,pevná střecha,sportovní 
podvozek,výškově nastavitelná sedadla.                                                                                                                                                                                   Ceny včetně DPH, tiskové chyby vyhrazeny

Výbava: Vnější vzhled - dálkově ovládané centrální zamykání, kola z  lehkých slitin, přední mlhovky, 
tónovaná skla, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka, zadní stěrač s ostřikovačem.  Vnitřní výba-
va - dekor interiéru (dřevo, hliník atp.), 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 přehrávačem, 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 RS 2,0 TDI RS 699 000 Kč
Do provozu: 01/2015 Tachometr:  29 990 km
Objem motoru: 1 968 cm3 Převodovka: automat, 6 stup.   
Palivo: nafta Karoserie: liftback/5
Výkon: 135 kW Barva: šedá metalíza
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Z historie Matrixu aneb Vzpomínejte s námi - č.6

Jak jsme budovali pilnici
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ZAKONČENÍ LOVECKÉ SEZONY  - Svatohubertská bažantnice Třebešov ukončila loveckou 
sezonu. Hon polských myslivců 16.1. byl velmi přijemným setkáním dobrých přátel.

Tradiční lovecká akce s mezinárodní účastí



 Spolupráce trvá - testy na univerzitě
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TEST PRO ZÁKAZNÍKA  - Ing. Luboš Prokůpek z oddělení syntetických polymerů, vláken a tex-
tilní chemie (v bílém plášti) provádí test pro zákazníka divize Automotive. Foto: Archiv Matrix

 I  v  roce 2016 spolupracuje divize Auto-

motive s  Univerzitou Pardubice, Fakul-

tou chemicko-technologickou.  

 „Naše spolupráce probíhá nejen na teo-
retické úrovni, tj. při zadávání témat baka-
lářských a diplomových prací, ale i na úrovní 
praktické,“ komentoval iniciativu ředitel di-
vize Automotive Jaroslav Švarc. Jak doplnil, 
naposledy byla pro zákazníka testována 
sada metylmetakrylátových lepidel a  jejich 
výkonost v tahu při nanesení lepidla na plo-
chy s různou povrchovou úpravou. 

Jedná se o  další rozšíření portfolia slu-
žeb Automotive. Specialisté divize jsou tak 
schopni navrhnout zákazníkovi tu nejvhod-
nější kombinaci při aplikaci lepicího systé-
mu. 



 Deset let v Automotive - blahopřejeme
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Pilíře Automotive tvoří podpůrný tým, který 
zahrnuje marketing, logistiku a  zákaznický 
servis. Jedním z jeho věrných členů  je i inže-
nýr Viktor Hladký, který v měsíci lednu oslavil  
10. výročí působení v nejúspěšnější divizi fi r-
my MATRIX, a.s.
Zavzpomínejte na nástup do MATRIXu.

Do MATRIXU jsem nastoupil 16. ledna roku 
2006 na pozici marketingového pracovníka di-
vize Automotive. Mým úkolem bylo především 
zařídit maximální podporu pro obchodní zá-
stupce divize, a tím zefektivnit jejich úsilí.
Můžete to prosím trochu specifi kovat?

Moje práce má poměrně široké spektrum 
působnosti. Hlavní činností je asi vytváření 
obchodních statistik, které napomáhají lépe 
číst situaci na trhu, umožňují efektivnější cílení 
marketingové činnosti a podporují manažerská 
rozhodování. Tvorba statistik, sledování trendů 
vývoje trhu je nezbytnou součástí každé ob-
chodní strategie. To úzce souvisí i s hardwaro-
vým a softwarovým vybavením fi rmy, které se 
podařilo vyladit a dostat v divizi MATRIX Auto-
motive na výbornou úroveň. Zajistit to, aby se 
moderní technika stala dobrým pomocníkem 
a  nebyla jen obtížnou nutností, patří taktéž 
k mým starostem.
Takže samá čísla a tabulky?

Není tomu tak stále. Při zavádění nových 
produktů na  trh je třeba zajistit taky jejich 
papírové náležitosti, což obnáší vytváření da-
tabáze technických a  bezpečnostních listů, 
které výrobky doprovázejí na jejich cestě. Také 
doprava produktů k  nám do  Třebešova nebo 
do  našeho logistického skladu v  Praze je ne-
dílnou součástí nákupní ceny produktu, a musí 
se neustále optimalizovat a  hledat tu nejspo-
lehlivější a přitom cenově ještě přijatelnou va-
riantu. Dodávky do automobilového průmyslu 
jsou dnes většinou v  režimu JIT, který klade 

velké nároky na  distributora na  jeho spolehli-
vost a fl exibilitu.
Matrix Automotive je každým rokem vystavova-

telem na Mezinárodním strojírenském veletrhu 

v Brně, jak se na této akci podílíte?

Mezinárodní strojírenský veletrh je asi nej-
větší marketingovou akcí divize Automotive. 
Zde jsou každoročně předváděny novinky na-
šich dodavatelů a  zde se setkáváme s  našimi 
partnery a  odběrateli. S  touto akcí je spojena 
spousta práce s navržením a realizací expozice. 
Také je třeba zajistit vhodné zázemí našeho ob-
chodního týmu. Veletrh zpravidla doprovázejí 
reklamní promo akce, se kterými souvisí navr-
žení a výroba reklamních materiálů.
Jako členové podpůrného týmu se také 

setkáváte s koncovým zákazníkem?

Většina setkání probíhá přímo u  zákazníka. 
Neznamená to ale, že bychom na zákazníka  ne-
byli připraveni u nás. Často se stává, že nás od-
běratelé či partneři navštíví v Třebešově. Bývají 
zpravidla překvapeni vysokou fi remní kulturou 
a moderním prostředím našeho pracoviště.
Na závěr nám prozraďte něco ze svého sou-

kromí – záliby, koníčky?

Vzhledem k tomu, že po příjezdu z práce mě 
doma čekají dvě děti, na koníčky a záliby dřívěj-
ších dob moc času nezbývá. Ale i  tak si najdu 
čas na relax v podobě rekreačního proběhnutí 
po lese v rámci orientačního běhu.



AMMANN Nové Město nad Metují

I na tyto stavby dodávala okna v roce 2015

divize Windows společnosti Matrix, a.s.

Luční dům Špindelrův Mlýn

REPON Nové Město nad Metují

ZŠ České Meziříčí Roubenka Čistá Černý Důl

ZŠ Ohrazenice Pardubice
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Objednejte si okna od společnosti Matrix a.s. do 29. 2. 2016 
a získejte doplňky k oknům za 1,- Kč!

Divize Windows společnosti Matrix a.s. pro Vás opět připravila Zimní akci 
se zvýhodněnou nabídkou Plastových, Dřevěných a Hliníkových oken a dveří!

Letošní rok Vám v rámci Zimní akce nabízíme nadstandardní benefi ty, 
které mohou podpořit přidanou hodnotu a uživatelský komfort nových 

oken od společnosti Matrix a.s.

Ke každému nově objednanému oknu z naší produkce si můžete vybrat Ke každému nově objednanému oknu z naší produkce si můžete vybrat 
jeden z těchto benefi tů za cenu 1,- Kč.jeden z těchto benefi tů za cenu 1,- Kč.

• plastový PARAPET  až do hloubky 300 mm• plastový PARAPET  až do hloubky 300 mm
• celostínící vnitřní žaluzie s hliníkovou lamelou, ovládaná řetízkem• celostínící vnitřní žaluzie s hliníkovou lamelou, ovládaná řetízkem

• trojsklo za cenu dvojskla – bez příplatku• trojsklo za cenu dvojskla – bez příplatku

Zimní prodejní akce divize Zimní prodejní akce divize 
Windows odstartovala!!!Windows odstartovala!!!

MATRIX a.s.                            
obchodní kancelář Lipovka:    
Lipovka 143
516 01 Rychnov nad Kněžnou 
ZELENÁ LINKA: 800 189 000
Tel.: +420 777 712 783  
windows@matrix-as.cz
www.matrix-as.cz/windows

obchodní kancelář Hradec Králové:
Střelecká 861
500 02 Hradec Králové
Tel.: +420 778 493 232

Zimní akce divize Windows společnosti 
Matrix a.s. potrvá do 29. 2. 2016. 

Pokud tedy uvažujete o výměně oken 
nebo stavíte dům a chcete chytře využít 

nyní zvýhodněnou nabídku oken od 
tradičního českého výrobce, neváhejte 
a kontaktujte naše obchodní zástupce 

nebo využijte 

Zelenou linku: 800 189 000 
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 Nový produkt - dubová terasová prkna

NOVINKA  - „I když je zimní období klidnější, určitě máme co dělat. Svědčí o tom i naše novinka, se 
kterou naše divize vstupujeme na trh v tomto období,“ uvedl ředitel divize Martin Machů. 

Do nového roku 2016 divize WOOD (spe-

cialista na modřín a dub) vstoupila na trh 

s novým produktem. 

Dubové dřevo se již odedávna používá 
ve  vodním stavitelství, při stavbě lodí, ale 
i  v  běžné výstavbě - stačí vzpomenout du-
bové piloty zatloukané pod základy domů 
budovaných v  podmáčeném terénu. Půso-
bením vody a bez přístupu vzduchu se totiž 
změní doslova na kámen. Odolnost dubové-
ho dřeva pak ještě umocňuje jeho chemické 
složení s velkým podílem tříslovin. Proto se 
také kvalitní dřevo z  dubů, které po  staletí 

rostou v  našich klimatických podmínkách, 
osvědčilo při výrobě nejrůznějších zahrad-
ních prvků. Jejich výhodou je pak skuteč-
nost, že je lze i dlouhodobě ponechat vysta-
vené působení povětrnosti.

Nezanedbatelná je především cena te-
rasových prken. Vezmeme-li v  úvahu jeho 
dlouhodobé použití, vychází dub ve  srov-
nání s  exotickými a  jinými odolnými dřevi-
nami z dovozu o poznání příznivěji. Kvalitou 
zpracování se námi vyráběné terasy neliší 
od  těch nejluxusnějších výrobků dostup-
ných na našem trhu.
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MATRIX | Dubová terasová prkna

Ať už je dubové dřevo naolejované a pečlivě 
ošetřené, nebo počasím vystárlé, vždy působí 
jinak, ale kontakt s pěkným a ušlechtilým dubovým 
materiálem, který postupem času získává patinu 
a ušlechtilý vzhled, vyvolává vždy ty samé krásné 
pocity.

MATRIX a. s. - Divize WOOD
Třebešov 1
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Česká republika
Tel.: +420 494 384 593
Fax: +420 494 384 071
drevo@matrix-as.cz

    30% 1000-1500 mm,  
70% 2000-2500 mm

 Jednostranná jemná drážka.  
|Zaoblené hrany.  

    Dodávané délky od 1000 mm 
do 2500 mm (3000 mm)                                                                                                                  |

|

|

MATRIX A. S. - DIVIZE WOOD
Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika
Tel.: +420 494 384 593, Fax: +420 494 384 604
e-mail: drevo@matrix-as.cz
www.matrix-as.cz

dodávané rozměry 

21x125 AB, 21x125 BC
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 Jak se ze zedníka stal šikovný truhlář

PAMĚTNÍK  - Petr Hanuš je v Matrixu od úplných začátků, kdy zde, jak vzpomíná,  pracoval 
v polorozpadlých budovách. Za těch 24 let se vše změnilo k lepšímu a je maximálně spokojený.  

Petr Hanuš je věrným matrixákem, ve spo-

lečnosti totiž působí již od jejího založení. 

Z vyučeného zedníka se rázem stal zručný 

truhlář, který na  svou divizi Wood nedá 

dopustit. Svůj volný čas věnuje dobrovol-

ným hasičům, kde je činný již čtyřicet let. 

„Po  rozpadu Jednotného zemědělské-
ho družstva v  Černíkovicích jsem nastoupil 
do  provozu v  Třebešově, do  truhlářské vý-
roby. Protože jsem se v  JZD věnoval hlavně 
zedničině, byla to vlastně taková rychlá re-
kvalifi kace. Člověk nemusel dojíždět za pra-
cí, a  tak jsem to přivítal,“ zavzpomínal Petr 
Hanuš, který letos slaví 24 let u Matrixu.

Práce se stala i  jeho zálibou, a  tak dnes 
je prý více truhlářem než zedníkem. „Za  ty 
roky jsem se k zedničině již téměř nedostal, 
jen výjimečně doma, když je něco potřeba,“ 
prozradil oslavenec.

Petr Hanuš začal v  Matrixu výrobou 
obalových materiálů ze dřeva pro žiletky, 
následovaly ohrady a boudy pro hospodář-
ská zvířata, štafl e a další sortiment. „Za  ta 
léta se zde změnila spousta věcí, a k lepší-
mu. Pamatuji si, když to zakladatelé fi rmy 
v  devadesátém prvním roce převzali, jak 
se zde chodilo v blátě, všude kolem polo-
rozpadlé budovy. A  teď ?  Vykračujeme si 
po  zámkové dlažbě, asfaltu, pracujeme 
na  nejmodernějších mašinách v  nádher-
ném prostředí a  navíc jsem stále doma, 
nemusím nikam dojíždět za prací,“ pochva-
luje si zaměstnanec, který svůj volný čas 
věnuje hasičům.

„Jsem členem Sboru dobrovolných hasičů 
v Třebešově a okolo 25 let členem výkonné-
ho výboru  okresu,“ upřesnil Patr Hanuš a do-
dal, že lepší práci si ani nemohl vybrat.
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 Podporujeme vysoké školy

DŘEVAŘSKÝ PAVILON  - 
Za  účasti představitelů veřejného 
života a  akademické sféry z  České 
republiky a ze  zahraničí byl 28. ledna 
slavnostně otevřen Dřevařský pavi-
lon Fakulty lesnické a dřevařské ČZU. 
Slavnostní akce se za společnost Mat-
rix, a.s. účastnil 

Ing. Martin Machů, 

ředitel divize Wood.
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Jak jsme čtenáře již v lednovém Matrix 

Infu informovali, společnost Dřevo-

centrum CZ, a.s. po spojení se společ-

ností Fortex CZ, s.r.o.  a  po  začlenění 

prodejního skladu mateřské společ-

nosti Matrix, a.s. v  Dobrušce, tvoří 

od ledna  11 provozních jednotek.  

Mezi největší střediska patří bezespo-
ru středisko v  Pardubicích. Naleznete 
ho na  ulici Dělnická, v  průmyslové zóně 
v Černé za Bory, v areálu společnosti CE-
REA. Tento prodejní sklad je od ostatních 
skladů Dřevocentra odlišný tím, že jeho 
sortiment je zaměřen především na  zá-
kazníky z řad truhlářů. 

Mezi hlavní sortiment proto patří lami-
na různých dekorů od několika výrobců, 
surové dřevotřísky, laťovky, MDF des-
ky, spárovky ale také nábytkové kování 
a  v  neposlední řadě truhlářské řezivo. 
Zájemci zde najdou také samozřejmě ob-
kladové a podlahové palubky, OSB desky, 
KVH hranoly a  také základní rozměry ze 
stavebního řeziva.

Pro truhláře zde nabízíme možnost 
formátování desek s možností následné-
ho olepení hran systémem ABS. „Pro ty, 
kdo si chtějí desky rozřezat samostatně, 
nabízíme pronájem formátovacích pil.  
Samozřejmostí je  rozvoz zboží našim zá-
kazníkům, který zajišťujeme jak vlastní, 
tak i  smluvní dopravou,“ informoval nás 
vedoucí skladu pan Jan Vodička. 

Dřevocentrum CZ od 1. ledna v Pardubicích
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Iveta Rohlová oslavila 9. ledna 2016

 životní jubileum.

Do  společnosti Dřevocentrum CZ, a.s. 
nastoupila v září 2010 na pobočku do Pe-
třvaldu u  Karviné, kde pracuje na  pozici 
prodejce. Její každodenní práce spočívá 
v obsluze zákazníků, příjmu faktur a  tvor-
bě cenových nabídek. 

Mezi její koníčky patří cvičení, spinning, 
čtení knih a ruční práce, například výroba 
adventních věnců.

O  spokojenost zákazníků se v  Pardu-

bicích stará celkem 9 pracovníků. 

„I  přes poměrně radikální změnu, ja-
kou byl přechod na nový účetní systém, 
se těmto „Devíti statečným“ podařilo 
nové podmínky zvládnout bez vážněj-
ších obtíží,“ bilancoval ředitel Dřevocen-
tra CZ, a.s. Vlastimil Chaloupka.

Na  fotografi i vedoucí skladu Jan Vodička 
(vlevo) a vedoucí prodeje Jiří Rykr (vpravo).

Životní jubileumŽivotní jubileum
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Farma Třebešov je zde již čtvrtým rokem

FARMA Třebešov s.r.o., zahájila svou 

činnost v zemědělství v roce 2012. 

Zabývá se rostlinnou výrobou na cca 
130 ha půdy a v roce 2015 zahájila pro-
voz bourárny zvěřiny a ostatního masa. 
V  bourárně zpracovává zvěřinu na  vý-
sekové maso, dále se zabývá výrobou 
ostatních produktů – uzenin a  dalších 
tepelně opracovaných výrobků (přede-
vším ze zvěřiny).

Maso vykupuje pouze od  prověře-
ných dodavatelů, resp. mysliveckých 
spolků z okolí Orlických hor, kde se na-
chází zdravá zvěř. Produktům zachová-
vá jejich přírodní vlastnosti a  nejvyšší 
kvalitu, díky čemuž jsou u  zákazníků 
oblíbené a ceněné. 

Pokud jste milovníkem zvěřiny a zvě-
řinových výrobků, navštivte novou 
prodejnu v  Třebešově nebo využijte 
e-shop.
tel: 775 713 332 nebo 

pavel.grund@farmatrebesov.cz
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Zvěřina z Orlických hor
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Rychnov nad Kněžnou

Hotel STUDÁNKA****, Letovisko Studánka 505, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika
Recepce tel.: +420 494 389 200, E-mail: recepce@hotelstudanka.cz, www.hotelstudanka.cz

v pátek 19. února 2016
od 20 hodin

Kongresový sál

SPOLEČENSKÉ TANCE
Waltz, valčík, quick step, tango, polka, cha-cha, jive, rumba, samba, country a další.

Hudba Mirek NOVOTNÝ

Vstupné na celý večer 170 Kč/pár.

TANČÍRNA
na 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 únoru 2016

Cifra Richard  Divize WINDOWS, Lipovka
Čížek Josef   DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Didkovský Vitalij  MATRIX HOTELS s.r.o. , hotel Studánka
Hochmalová Renáta Divize SPRÁVA, Třebešov
Honc Pavel  DŘEVOCENTRUM CZ, a.s. 
Horák Matěj  Divize AUTOMOTIVE, Třebešov
Kašparová Vladislava Divize WOOD, Dobruška
Kolář Miloslav  Divize WOOD, Třebešov
Králová Ladislava  Divize WINDOWS, Lipovka
Krupka Pavel  Divize WINDOWS, Lipovka
Ksandr Jan  Divize WINDOWS, Lipovka
Kufová Jana  Divize WINDOWS, Lipovka
Mikulecký Daniel  Divize SPRÁVA, Třebešov 
Prchalová Iva  Divize AUTOMOTIVE, Třebešov
Smutný Martin  Divize WOOD, Třebechovice p. O.
Svoboda Michal  DŘEVOCENTRUM CZ, a.s. 
Šanca Vojtěch  DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.  
Šandorka Michal  Divize AUTOMOTIVE, Třebešov
Talavašek Miloslav  MATRIX HOTELS s.r.o. , hotel Studánka
Tarant Petr  Divize WINDOWS, Lipovka
Tenglerová Alena  Divize WOOD, Třebechovice p. O.
Zrníková Martina  MATRIX HOTELS s.r.o. , hotel Studánka


