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V  Praze se konaly vzpomínkové akce 
u příležitosti 700 let narození Karla IV. Při 
následných rautech hrála hlavní roli zvě-
řina z  Farmy Třebešov. Zájemci ji mohli 
ochutnat v  Arcibiskupském paláci u  jeho 

eminence kardinála Dominika Duky (na-
hoře), stejně jako na  Pražském hradě 
po  slavnostním koncertu s  názvem Pocta 
české hudbě. To nejlepší z Orlický hor se zde 
podávalo v Rudolfově galerii.

Farma Třebešov v Arcibiskupském paláci 

a Rudolfově galerii
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Grilujeme zvěřinu

VYZKOUŠEJTE NETRADIČNÍ GRILOVÁNÍ,

GRILUJTE ZVĚŘINU!
Oživte si své grilování o velice kvalitní  

zvěřinové maso. Celoroční nabídka zvěřiny.

DOPORUČUJEME:  
HŘBET, KÝTA 
(jelen, srnec, divočák, daněk a muflon)

BAŽANTÍ PRSA

Navštivte naší nově otevřenou prodejnu  

v Třebešově č. p. 1 nebo náš e-shop. 

Otevírací doba prodejny: Po, St, Pá 14 – 17 h. | www.farmatrebesov.cz

Farma Třebešov zpracovává a nabízí k prodeji 
kvalitní zvěřinu původem z volně žijící zvěře.
Výjimečnost zvěřiny dělají její mimořádné di-
etetické vlastnosti a vynikající chuť, hodnotné 
bílkoviny, zdravý tuk, lehká stravitelnost.

Zvěřina je biologická potravina.
Doporučujeme: hřbet, kýtu, bažantí prsa 
a zvěřinové klobásy (obsah zvěřiny min. 70%) 
(zvěřinu doporučujeme před grilováním na-
ložit)
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V  hlavním městě se konala vzpomínková 

mše u  příležitosti narození českého krále 

a císaře Svaté říše řím-

ské Karla IV. Katedrálu 

sv. Víta navštívili 

i  manželé z  podhůří 

Orlických hor.

Byl první i  poslední. 
Stal se jako vůbec první 
český král císařem Svaté 
říše římské a  zároveň 

byl posledním korunovaným burgundským 
králem. Od  roku 1355 vládl lombardskému 
trůnu v  dnešní Itálii, vlastnil také hraběcí 
titul v Lucembursku. Podobně bychom mohli 
pokračovat ještě dlouho. Řeč je samozřejmě 
o  jednom z  nejvýznamnějších Čechů v  his-
torii naší země, kterého 14. května uctili 
mší v  pražské katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha a v Arcibiskupském paláci.

Toho dne uplynulo přesně 700 let 
od  doby, kdy se narodil Elišce Přemyslovně 

a  českému králi Janu Lucemburskému syn 
Václav. Dnes je spíše znám jako Karel IV., při 
biřmování totiž přijal jméno po svém kmotru, 
francouzském králi Karlu IV. Sličném.

Velkého evropského panovníka přijeli 
do  Prahy uctít i  jeho dnešní šlechtičtí násle-
dovníci, lucemburský velkovévoda Jindřich 
I., monacký kníže Albert II. a  dědičný princ 
Lichtenštejnska Alois. V  zaplněné katedrále 
sv. Víta nechyběla ani návštěva z  podhů-
ří Orlických hor, manželé Hana a  Jaroslav 
Švarcovi a Daniela a Libor Burianovi, kteří se 
zúčastnili také setkání v Arcibiskupském palá-
ci u jeho eminence, kardinála Dominika Duky, 
kde byla během rautu podávána zvěřina 
z Orlických hor vyrobená Farmou Třebešov.

Karel IV., který před jedenácti lety zvítě-
zil v  anketě Největší Čech, jde příkladem 
i  v  dnešní době. Mluvil pěti jazyky, na  svou 
dobu byl neobyčejně vzdělaný, což přispělo 
k  jeho záměru založit roku 1348 univerzitu, 
která dnes nese jeho jméno.

Karel IV. slavil sedmisté narozeniny. 

A byl u toho i Matrix

Jaroslav a Hana Švarcovi spolu s Danielou a Liborem Burianovými (zleva) na mši k sedmistému 
výročí narození Karla IV.
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Z vlastností velkého krále můžeme vyzved-
nout například trpělivost. Svého místa mezi 
elitou evropských vládců se totiž dočkal až 
ve věku třiceti let. Zajímavostí je, že se dříve 
stal římským králem nežli českým. Na  trůn 
Svaté říše byl zvolen v  červenci roku 1346 
a  českým králem se stal až po  smrti svého 
otce Jana, který zahynul v  jedné z  prvních 
velkých srážek stoleté války mezi Francií 
a  Anglií, bitvy u  Kresčaku. Jan Lucemburský 
hájil barvy země, která měla o necelé století 
později spoléhat na  vojenské umění nácti-
leté dívky z  Domrémy-la-Pucelle – Johanky 
z Arku.

Vraťme se ale zpět do  našeho regionu, 
do  kterého ještě jako moravský markrabě 
Karel prokazatelně zavítal. Roku 1339 oblehl 
hrad Potštejn, který tehdy vlastnil loupeživý 
rytíř Mikuláš. Pevnost po  několika týdnech 
dobyl a nechal ji pobořit.

I to patří do odkazu velkého muže, za jehož 
vlády byly české země kulturním centrem 
Evropy. Například dnešní hlavní město 

sousedního Německa Berlín byl tehdy pouze 
malou vesnicí na okraji Českého království.
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V třebešovské fi rmě Matrix se stále budují nové věci. Posledním přírůstkem bude uni-

kátní dřevěná konstrukce typu grid shell (mřížová skořepina), která zastřeší reprezen-

tativní pavilon.

„Stavíme pavilon pro společnost Matrix, který bude realizovaný včetně terasy a doplňko-
vých součástí z modřínového řeziva. V České republice se jedná o jedinečnou záležitost, na-
vrhnout a  realizovat něco podobného není vůbec jednoduché,“ přiblížil své dílo Ing. arch. 
Aleš Vaněk ze Studia membránové architektury při ČVUT, který pavilon navrhl spolu s kole-
gou Ing. arch. Radkem Podorským (Radek Podorský si realizaci grid shell konstrukce vyzkou-
šel už loni na festivalu Menteatrál v Neratově v Orlických horách).

Že se jedná o jedinečný výtvor, dokládá i fakt, že konstrukci musela staticky posoudit spe-
cializovaná rakouská kancelář. Celé dílo v  Třebešově je vytvořeno z  modřínových latí (na-
vrtaných a namořených) dodaných divizí Wood a sestává z 1 570 metrů latí 30x50 a celkem 
neuvěřitelných 2200 hlavních spojů.

Stavba je dvojitě zakřivená a po dotažení všech spojů a zavětrování lanem vzniká tuhá sko-
řepina. Latě jsou ohebné a v rastru se dle potřeby mění ze čtverců v kosočtverce, čímž je dvojí 
křivost zajištěna. Výrazným prvkem nového pavilonu jsou tři hlavní vstupní oblouky, z části je 
pak doplněn podvěšenou textilní membránou proti slunci a dešti. V návaznosti dojde k úpra-
vě parteru – zahradní a parkové úpravy, mobiliář.

Areál bude víceúčelový, především bude využíván pro kulturní a společenské akce.

Co nového v Třebešově? 

Unikátní grid shell!
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Na  střelnici v  Česticích se 3. června 2016 

konal již VIII. ročník střeleckých závodů 

O Pohár generálního ředitele Matrix, a.s.

 

Závodu se zúčastnilo devětadvacet střelců 
a mezi pozvanými byli obchodní partneři, ale 
i myslivečtí přátelé.

Soutěžilo se v loveckém trojboji na celkem 
65 terčů.
- Lovecké kolo  1 x 20 terčů
- Trap   1 x 25 terčů
- Lovecký parkur  1 x 20 terčů

Závod proběhl za  ideálního střeleckého 
počasí a  pro hosty nechybělo zajištěné ob-
čerstvení včetně grilovaného divočáka.

Každý ze soutěžících si odnesl hodnotnou 
cenu a na památku dostal medaili 25 let Ma-
trixu.

Mezi nejúspěšnější tři střelce závodu pa-

třili:

1. místo: Pavel Grund nástřel  59 terčů
2. místo: Pavel Jiřička nástřel  56 terčů
3. místo: Martin Fojt nástřel  56 terčů 

Pavel Grund, organizátor závodu

V Česticích se střílelo 
o pohár generálního ředitele



Střelecké závody v Doubravě
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Myslivecká společnost Matrix, a.s. 

uspořádala v krásném prostředí lesa 

Doubravy nedaleko Solnice parkurové 

střelecké závody.

Jednalo se o parkurovou střelnici zbudova-
nou Pavlem Zázvorkou, na které se 11. květ-
na sešlo osm střelců.

Střílelo se na  2 x 50 terčů (stovkový zá-
vod) s  výsledky, které najdete ve  vedlejší 
tabulce.

Na  objektivní hodnocení dohlíželi roz-
hodčí Roman Vaněk a Ladislav Erben.

Výsledky na  konci vyhlásil Pavel Zázvor-
ka. K nádhernému prožitku pomohlo dobré 
počasí i vzorná kuchyně.

Všem účastníkům závodu a  rozhodčím 
předal Ing. Libor Burian pamětní minci – 25 
báječných let Matrixu, a.s. Tyto závody patří 
do série kulturních, sportovních a společen-
ských akcí pořádaných Matrix, a.s. v  roce 
2016 u příležitosti 25. narozenin.

Děkujeme pořadatelům.
Sportovní střelbě zdar! Pavel Grund

Výsledková listina
 1. místo: Libor Burian  84 bodů
 2. místo: Pavel Grund  78 bodů
 3. místo: Petr Lipenský  76 bodů
 4. místo: Zdeněk Dvořák 74 bodů
 5. místo: Josef Burian  70 bodů
 6. místo: Milan Vrba  69 bodů
 7. místo: Petr Martinec  54 bodů
 8. místo: Jiří Vilímek  52 bodů

V měsíci červnu oslaví náš kolega 

Ing. Jan Koblic své 40. narozeniny. 

Pracuje na  pozici ekonomického ředite-
le společností  Dřevocentrum CZ, a. s.  
a  Matrix Hotels, s.r.o., kterou zastává již 
dva roky.
Ve  volném čase rád sportuje a  věnuje se 
rodině.

Do  dalších let mu přejeme hlavně hodně 
zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspě-
chů.

Ekonomický ředitel Jan Koblic slaví kulatiny
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Zanedlouho přijde čas dovolených, 

na které se často vydáváme 

vlastním vozem. Před dlouhou 

cestou je dobré si svoji škodovku 

nechat zkontrolovat v autorizova-

ném servisu.

Zažila to řada z  nás. Vyrazíte na  vytou-
ženou a  dlouho očekávanou dovolenou 
a  místo klidu a  zaslouženého odpočinku 
se dočkáte problémů a  stresových situací. 
Důvod? Porouchaný automobil. A  přitom 
lze těmto nesnázím často předejít, pokud 
si svůj vůz necháte včas zkontrolovat 
v autorizovaném servisu.

„Z  vlastních zkušeností bych před kaž-
dou dlouhou cestou doporučil zkontrolo-
vat vozidlo. Řada zákazníků nemá na  své 
auto dostatek času, je tedy lepší ho svěřit 
autorizovanému servisu Škoda. Začíná čas 
dovolených, proto jsme připravili kontrolní 
akci, během které klientům zjistíme tech-
nické nedostatky na vozidle a doporučíme, 
co vše by se mělo kontrolovat,“ nabízí služ-
by Autocentra Matrix v  Lipovce vedoucí 

servisních služeb a  garanční technik Josef 
Krynek.

A  co všechno za  pouhých 149 korun 
získáte? Vozidlo se při servisní prohlídce 
zvedne a zkontroluje se stav podvozku, vý-
fukového potrubí apod. Nejčastěji se kon-
trolují provozní náplně, osvětlení, seřízení 
světlometů, ale hlídá se také tlak v  pneu-
matikách včetně rezervy, která bývá často 
podhuštěná. Nezapomíná se ani na kontro-
lu diagnostiky, protože podle nové vyhláš-
ky nesmí na  přístrojové desce svítit žádná 
výstražná kontrolka, jinak může policie za-
bavit malý technický průkaz.

Výše uvedené sice není zárukou, že vůz 
během cesty nepostihne porucha, ale 
kontrola je kvalitní a  poctivá. V  Autocent-
ru v  Lipovce pracují proškolení mechanici 
s  dlouholetou praxí, kteří už vědí, kam se 
podívat a na případnou závadu upozorní.

Zákazníci mohou využít také záruku mo-
bility, která se prodlouží při každé servisní 
prohlídce.

„Chceme zákazníkům před dlouhou 
cestou poskytnout nadstandardní službu, 
protože dovolenou po  servisech si určitě 
neužijí. Lepší je se připravit s  předstihem, 
aby nás potom závada na autě nepřekvapi-
la, ceny služeb totiž bývají v zahraničí často 
výrazně vyšší než u nás doma. Navíc klienty 
upozorníme na  povinnou výbavu vozidla, 
kterou má každý stát jinou,“ doplnil Josef 
Krynek.

Kontroluje se i  datum konce technické 
kontroly, protože se někdy stává, že skončí 
právě během dovolené.

Nenechte technický stav vaší škodovky ná-
hodě a užijte si s ní pohodovou dovolenou.

Svěřte svůj vůz před dovolenou odborníkům
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S Octavií z Autocentra na Slavii a Slovan Liberec

Autocentrum bylo sponzorem Dne obce Dobré. Akci konanou u příležitosti výročí 130 let 
založení místního sboru hasičů a 180 let od vzniku školy zakončil koncert Věry Špinarové.

Autocentrum sponzorovalo Den obce Dobré

Výherci soutěže Orlického týdeníku Tvůj den s... měli to štěstí, že se kromě krásného zážit-
ku v podobě návštěvy fotbalového stadionu mohli také svést novou Octavií z Autocentra 
Matrix v Lipovce. Na slávistický stadion Eden zavezla Octavie Viktora Macka a Tomáše Křu-
pala (nahoře). Radost měli také Jakub Lukášek a Kryštov Lhotský, které Octavie dopravila 
na stadion Slovanu Liberec.



Novým členem týmu divize Matrix Auto-

motive se stal Jiří Vrba. Od začátku červ-

na posílil tým „brusičů“.

Jiří Vrba do Matrixu nastoupil jako pracov-
ník obchodně-technického servisu. Pochází 
z Rychnova nad Kněžnou, ale nyní žije v Kva-
sinách. S  manželkou vychovávají dvě dcery. 
Mezi jeho záliby patří rodina a sport.

„Nová práce pro mě představuje výzvu 
a po letech i velkou změnu. Těším se na praxi 
obchodníka, nové zkušenosti a možnost se-
berealizace,“ řekl k  novému zaměstnání Jiří 
Vrba.

My Jirkovi přejeme mnoho pracovních 
i osobních úspěchů.

Ať se daří, Jirko!

Tým MATRIX Automotive.

Jiří Vrba je novou tváří divize Automotive

12
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S divizí Matrix Windows se 19. května roz-

loučil Jiří Kesler, který zodpovídal za úsek 

výroby dřevěných eurooken. V  Matrixu 

pracoval od jeho začátků, dlouho působil 

právě ve Windowsu.

„Všem velmi děkuji za spolupráci. Pracova-
li jsme spolu dlouho a zažili jsme lepší i horší 
časy,“ zavzpomínal na  své působení v  divizi 
Windows Jiří Kesler.

Zaměstnanci mu na rozloučenou věnovali 
několik dárků a  s  oslavencem se vyfotogra-
fovali. Z  rukou generálního ředitele Matrixu 
Libora Buriana pak Jiří dostal pamětní minci 
k pětadvacátému výročí společnosti.

„Jiřímu chci poděkovat za  dlouholetou 
spolupráci, která nyní končí,“ loučil se s Jiřím 
Keslerem generální ředitel.

Stiskem ruky a předáním daru svému bý-
valému zaměstnanci poděkoval také ředitel 
divize Tomáš Hrábek.

Rozloučení s Jiřím Keslerem

14
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Pro vyučeného dřevaře je práce koníčkem

Vojtěch Pohl působí jako předák a vedou-

cí směny na pořezu kulatiny na staré pil-

nici v Třebešově již dlouhých jednadvacet 

let. Vyučený dřevař nastoupil do  práce 

po  ukončení školy v  Hostinném. Se čte-

náři Matrix Infa se podělil nejen o  první 

pracovní zkušenosti, ale zejména o infor-

mace z provozu.

Kde jste pracoval před nástupem do divi-

ze Wood?

„Začínal jsem ve fi rmě Alfa v Solnici na pil-
nici, poté jsem ještě krátce pracoval na pásové 
pile v Dlouhé Vsi. Okolnosti ve fi rmě mě však 
přiměly k  hledání nového pracovního místa. 
Již v době, kdy jsem pracoval v Alfě, jsem se 
doslechl o  novém provozu pilnice v  Třebe-
šově. Vedení Woodu, se kterým jsem tenkrát 
sepisoval smlouvu, bylo rádo, že budou mít 
v provozu člověka z oboru, který zná mašiny 
a „umí na nich“. Práce na staré pilnici mě baví, 
dalo by se říct, že je zároveň i mým koníčkem.“

Jak vypadá každodenní provoz na  staré 

pilnici? 

„Přiveze se sem kulatina, která se po příč-
ných dopravnících nebo kaskádách přivede 
do  budovy pilnice. Kláda pak putuje přes 
další stroje – rámovou pilu, omítací úsek, 
kterým prochází boční řezivo a přes pilky na-
tažené na určitý rozměr. Prvním průchodem 
vzniká tzv. polštář, podle něhož se určí stře-
dové řezivo. Po  válečkové trati se přemístí 
k  druhému katru na  řez středového řeziva, 
kde vznikají fošny, prkna, příležitostně i hra-
noly a trámky. Nakonec spolupracovníci ma-
teriál narovnají do balíků, které jsou určené 
k prodeji.  Po spáskování se naloží na kamion 
a distribuují zákazníkům.“

Jaké dřevo nejčastěji na pilnici zpracová-

váte?

„Nejvíce se tu řeže modřín, příležitostně 
smrk a  borovice. Nejčastěji se jedná o  sta-
vební řezivo, ale samozřejmě záleží na  ob-
jednávce od zákazníka.“

Kolik přibližně dřeva zpracujete?

„Za  směnu se zpracuje přibližně 200-250 
klád v kulatině. Dost ale záleží na druhu suro-
viny a velikosti čepu, podle těchto kritérií se 
následně odvíjejí i normy.“

Využíváte přímo na pilnici odpad při zpra-

cování dřeva – štěpku a piliny? 

„Štěpka se prodává na  biomasu, ale ve-
směs se vozí do  Štětí k  dalšímu zpracování. 
Štěpku ani piliny ve  staré pilnici už dál ne-
zpracováváme. Odpadovému materiálu se 
věnují v nových halách v rámci hoblovaného 
programu, kde vyrábí například brikety.“

Jaké jsou vaše koníčky? 

„Ve volném čase se rád věnuji opravám aut 
a práci se dřevem. Zajímám se také o elektro-
niku.“
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S  výstavbou staré pilnice v  Třebešově se 

začalo již v roce 1995. V dohledné době ji 

však nahradí nový, technologicky moder-

nější provoz. O historii staré pilnice zasvě-

ceně promluvil vedoucí nákupu kulatiny 

Martin Hájek. 

„Celý objekt byl kdysi poplužní dvůr hrabě-
te Kolowrata-Krakowského z  Rychnova nad 
Kněžnou. Časem se parcely rozdělily, jestli 
se dobře pamatuji, tak tu hospodařili Ham-
zovi, kteří tu byli v  nájmu. Majitelem zůstal 
pan Kolowrat  až do 40. či 50. let, po zabavení 
majetku zde hospodařilo místní zemědělské 
družstvo, které se časem sloučilo s družstvem 
v Černíkovicích. Po poslední vítězné revoluci 
získal pan Kolowrat  majetek zpět v  restitu-
ci a  od  něj ho koupil Matrix,“ rozvyprávěl se 
Martin Hájek.

Současná správní budova tak nahradila bý-
valý špýchar. Původní hospodářství s  chlévy, 
konírnami a stájemi postupem času vystřídala 
roku 1995 stavba pilnice. 

„Budova staré pilnice kdysi bývala stodola. 
Družstvo se však rozhodlo, že tam vybuduje 
výkrmnu býků na  hluboké podestýlce. Ještě 
v době, kdy už se začalo s výstavbou pilnice, 
se v  areálu prohánělo asi deset posledních 
býků. Odvozem býků na  jatka tak skončila 
v areálu zemědělská živočišná výroba,“ dodal 
vedoucí nákupu kulatiny k tehdejšímu uspo-
řádání budov. 

„Kdysi se nacházela pila v  obci Mokré, je-
jímž provozovatelem byla právě společnost 
Matrix. K potřebné modernizaci a rekonstruk-
ci objektu však nedošlo, vedení tedy přistou-
pilo k  vybudování nové pilnice v  Třebešově. 
Roku 1995 byly zahájeny stavební práce. Prv-
ní řez, tehdy ještě na  jednorámové pile, byl 
proveden v srpnu toho roku,“ objasnil příčiny 
stavby nové pilnice Martin Hájek. 

Strojní technologie na  staré pilnici se 
za dvě desítky let postupně vyvíjela. Stará pil-
nice měnila svůj vzhled zejména přidáním no-
vých strojů, které pracovníkům usnadňovaly 
dřevařské zpracování.

„Na úplném začátku byla na staré pilnici je-
nom jednorámová pila, katr 71, omítací, zkra-
covací pila a  stroj na  třídění bočního řeziva. 
Palivo se tehdy rovnalo do balíků, ve kterých 
se následně i prodávalo. O něco později se při-
koupil druhý katr, díky čemuž se začalo řezat 
ve  smyčce tak jako nyní. Dále byl zmoderni-
zován uzel omítání bočního řeziva, koupili se 
nové mechanismy a také sólostroje navážející 
kulatinu. Největší změnou v  pilařské výrobě 
v Třebešově je však to, že výroba paliva byla 
nahrazena výrobou pilařské štěpky, ta je pro-
dávána do  papírny ve  Štětí,“ porovnává po-
kroky ve výrobní technologii Martin Hájek.

Současná pilnice je však již morálně i fyzic-
ky amortizovaná. Bude se budovat nová pilni-
ce, která bude dle slov Libora Buriana nejmo-
dernější pilnicí ve střední Evropě. 

Stará pilnice nahradila hospodářskou stodolu  
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Divize Matrix WOOD ve spolupráci 

s Mysliveckou společností Matrix 

uspořádala dne 14. května 2016 

na koupališti v Třebešově tradiční 

Jarní rybářské závody.

Závodu se zúčastnilo celkem 19 rybářů, 
kteří nachytali 192 kusů ryb o celkové délce 
51, 99 metru.

Pořadí, které vyhlásil Jindřich Žák, mělo 
následující podobu.

Rybářské závody proběhly v dobré atmo-
sféře a  za  příznivého počasí. Pro návštěv-
níky bylo zajištěné bohaté občerstvení 

z  produktů Farmy Třebešov připravené 
Petrem Brandejsem na grilu.

Budeme se těšit na Vaší účast při dalších 
závodech na podzim.

 

Petru Zdar!

Pavel Grund

Myslivecký hospodář MS Matrix

Výsledková listina
 1. místo: Ondřej Červený 22 ryb (956 cm)

 2. místo: Jan Balvín 15 ryb (452 cm)

 3. místo: Jaroslav Balvín 15 ryb (439 cm)

Wood spolupořádal rybářské závody
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Nová balicí linka z Itálie našla své místo v divizi Matrix Wood. Brikety jsou prakticky zabalené 
po šesti kusech a mohou tak rychle zamířit přímo k zákazníkovi.

Brikety se ve Woodu balí na nové lince
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Štěpán Šanca pracuje pro Dřevocentrum 

CZ, a.s. už osm let. 12. května tohoto roku 

oslavil krásné čtyřicáté narozeniny a  při 

této příležitosti jsme mu položili několik 

otázek.

V  Dřevocentru CZ, a.s. pracujete již 

spoustu let, pamatujete se ještě na  za-

čátek své kariéry v této fi rmě?

„Začátek kariéry v Dřevocentru si pama-
tuji velice dobře. Nastoupil jsem do Dřevo-
centra v Hradci Králové po dovolené ve Slo-
venském ráji v  roce 2008, a  to do  funkce 
obchodního zástupce. Uvědomil jsem si, 
že jsem již třetí generace, která se dostala 
ke dřevu. Dnes už to jsou čtyři generace. Asi 

po  měsíci zaškolování na  skladě jsem stá-
le častěji dostával příležitost oslovit nové 
zákazníky. Domluvit spolupráci s  novou 
společností nebylo jednoduché, ale mohu 
říci, že se dařilo. Určitě mi pomohla podpo-
ra a  spolupráce kolegů, za  což jim děkuji. 
Nejdříve jsem pracoval pro sklady Hradec 
Králové a Medlešice u Chrudimi. Později se 
podařilo otevřít i sklad v Trutnově.“

Vaše současná pracovní pozice se nazý-

vá oblastní vedoucí. Co všechno děláte 

a  které sklady máte pod svou kontro-

lou?

„Nyní pracuji pro sklady Hradec Králové, 
Trutnov, Ústí nad Labem a Mladou Boleslav. 
Mojí náplní práce je kontakt se zákazníky 
a dodavateli, zpracování nabídek a objed-
návek, podpora skladů a  další rozvoj spo-
lečnosti. Připravuji také nový sortiment, ale 
zastupuji i ostatní pracovníky.“

Oslavenec Štěpán 
Šanca má práci 
s dřevem v rodině
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www.drevocentrum-as.cz
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Jak trávíte volný čas? Jaké 

máte záliby?

„Ve svém volném čase rád re-
laxuji. Baví mě jít někam do pří-
rody, do  lesa, třeba i  se psem, 
nebo jet na  výlet téměř kam-
koli. Celkem dost času trávím 
rekonstrukcí rodinného domu, 
práci pak rád zakončím grilová-
ním něčeho dobrého na ohni.

Někdy vyrazím i  na  dobrý 
koncert nebo nějakou kulturní 
akci.“

Žijete v  Trutnově, Krkonoše 

máte tedy na  dosah. Jaký 

máte vztah k horám?

„K horám a okolí mám klad-
ný vztah. Trutnov je město, od-
kud to je do Krkonoš a do skal 
hodně blízko. Z  okna vidím 
Černou horu a cestou do práce 
i Sněžku. Do Krkonoš jsem jez-
dil s rodiči už od hodně nízké-
ho věku. Nyní několikrát ročně 
podniknu nějaký výlet do  hor 
i do skal. Určitě mohu návštěvu 
hor doporučit.“
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Včelímu roji je lépe se vyhnout, ale Včelí 

rojení na  Studánce zpravidla žádné ne-

bezpečí neskrývá. Letošní ročník byl po-

někud dobrodružný. Počasí příliš květen 

nepřipomínalo, a  tak deštivé přeháňky 

rozběhaly mnohdy i účastníky, kteří jinak 

příliš nesportují. 

Přesto se více než 50 dětí nezaleklo a ne-
zůstaly sedět doma. Statečně se učily od vče-
liček přenášet nektar včelím miminkům, 
stavět plásty a zvládly i  jiné včelí dovednos-
ti. Cestou ke  stanovištím pozorovaly  děti 
společně s rodiči bylinky rostoucí kolem i ty 
na  obrázcích. Díky Bylinkové knížce, kterou 
dostaly na startu, se děti dozvěděly, jaké ky-
tičky ve Včelném rostou, jestli je můžeme jíst 
nebo si z nich uvařit nějakou dobrotu, nebo 
se jich raději ani nedotýkat.

Včelky se snažily všechna stanoviště scho-
vat pod střechu, aby se jim nenamočila kři-
délka, a  tak stateční účastníci zmokli jen při 
přebíhání mezi stanovišti.

Vám všem, kdo jste přišli, gratulujeme 
k  úspěšnému zvládnutí trasy i  k  překonání 
nepřízně počasí a těšíme se na vás na dalších 

akcích – 15. července Zpíváme a  tančíme 
s Míšou opět na Studánce.

Martina Černá

Včelí rojení na Studánce
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Svatby kvetly na Studánce i v máji

I  přesto, že se o  svatbách organizo-

vaných v  měsíci květnu vede mnoho 

pověr, jako například „Svatba v  máji, 

do  roka máry“ případně „Nevěsta 

na  máry“, hotelu Studánka**** se roz-

hodně netýkaly. Zorganizovali a připra-

vili jsme několik svatebních dnů, které 

byly pro mnohé jedny z nejkrásnějších 

v životě. Vůně svatebních specialit se li-

nula hotelem nejen z hotelové kuchyně, 

ale na své si přišly také hotelové cukrář-

ky, které se chlubily svými cukrářskými 

skvosty, které zdobily svatební tabule.

Novomanželům přejeme dlouhá léta 

společného života a  brzkou návště-

vu v  hotelu Studánka**** nejen u  této 

slavnostní příležitosti.

Matěj Novák
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Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let. 

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

Společenská kronika

naši oslavenci v červnu 2016

Brandejs Petr  divize WOOD, Třebešov
Misiewicz Andrej Marek divize WINDOWS, Lipovka
Hanušová Jana  divize WOOD, Třebešov
Dernerová Andrea  MATRIX, správa
Šklíba Josef  divize AUTOMOTIVE, Třebešov
Janeček Roman  divize WOOD, Třebechovice p. O.
Flaks David  divize WOOD, Třebechovice p. O.
Moravec Pavel  divize WOOD, Třebechovice p. O.
Cvejn Vratislav  divize AUTOCENTRUM, Lipovka
Janeba Tomáš  divize AUTOCENTRUM, Lipovka
Holubář Milan  divize WINDOWS, Lipovka
Hisirová Blanka  divize WOOD, Třebechovice p. O.
Hrobař Miloš  divize AUTOCENTRUM, Lipovka
Bednář Petr  divize AUTOMOTIVE, Třebešov
Kolářová Rozalie  MATRIX, správa
Koblic Jan  MATRIX, správa
Broneková Vendula divize WINDOWS, Lipovka
Skokanová Kateřina MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka
Janečková Ingrid  MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka
Motlová Hana  MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka
Kalhous Jan  MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka
Motoušková Anna  MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka
Rakašová Růžena  MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka
Kovařík Patrik  DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Šimíček Martin  DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Karlíček Martin  DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Rykr Jiří   DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.


