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Matrix pořádal Den testovacích jízd

Už celé čtvrtstoletí je na  českém trhu 

firma Matrix z  Třebešova. Své pětadva-

cáté narozeniny si Matrix v letošním roce 

připomíná sérií akcí. Jednou z  nich byl 

i Den testovacích jízd Škoda v Dobrušce, 

které připravilo Autocentrum Matrix 

z Lipovky.

Vlastně se jednalo o dvě akce v jedné, pro-
tože vedle Dne testovacích jízd se na náměstí 
F. L. Věka konala také regionální soutěž Krá-
lovéhradeckého a  Pardubického kraje ve  vy-
prošťování zraněných osob z  havarovaných 
vozidel.

Ředitel Autocentra Matrix Lipovka Miroslav 
Moravec celou akci zahájil spolu s  rozhlaso-
vým a  televizním moderátorem a  politikem 
Stanislavem Berkovcem, který následně do-
stal jako poděkování za  spolupráci s  Matri-
xem pamětní medaili. Stejnou pozorností 
byli obdarování také velitel dobrušských ha-
sičů Vít Klouček a  starosta města Petr Lžíčař 
(na obrázcích odzhora).
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Autocentrum z Lipovky prezentovalo pří-
chozím návštěvníkům všechny modelové 
řady vozů Škoda. Zájemci se mohli autem 
dokonce i svézt, přičemž je zajímavé, že na-
jeli celkem 1 053 kilometrů a byli i tací, kteří 
vyzkoušeli všechny připravené vozy. Největ-
ší zájem byl o Škodu Superb a Rapid Space-
back Monte Carlo.

„Celý den si užily také děti, pro které Au-
tocentrum připravilo velkou verzi hry Člo-
věče, nezlob se, kuželky a rozdávaly se také 
balonky s  logem 25 báječných let Matrixu. 
Největší úspěch ovšem sklidil skákací hrad,“ 
řekla vedoucí prodeje Autocentra Zdenka 
Škopová.

A  spokojenými dětmi akce neskončila, 
protože Autocentrum vylosovalo tři výher-
ce, kteří se mohou těšit na  zajímavé ceny. 
Auto na  víkend získala Eva Vítová z  Police 
nad Metují, držák jízdního kola na  střechu 
Tomáš Trobl z Dolního Lánova a Tomáš Vilí-
mek z Třebešova si může nechat zkontrolo-
vat geometrii.
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Autocentrum Matrix nadělovalo

Automobil Škoda Citigo na  víkend vyhrála během Dne testovacích jízd v  Dobrušce Eva 
Vítová z Police nad Metují.

Autocentrum Matrix bylo jedním ze sponzorů 38. ročníku tradičního festivalu fi lmových 
a  televizních komedií Novoměstský hrnec smíchu. Do  soutěže věnovalo zapůjčení vozu 
Škoda na víkend, který vyhrála Veronika Tošovská z Dobrušky.
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Dobruška hostila v pátek 10. června již 

9. ročník akce Den bezpečnostních 

a záchranných složek Integrovaného 

záchranného systému.

Většina programu se uskutečnila na  náměs-
tí F. L. Věka, na  kterém dostalo svůj prostor 
i Autocentrum Matrix z Lipovky. Lidé si mohli 
prohlédnout poslední modelovou řadu Škody 
Fabia a Superb a odtahový vůz.

Autocentrum se představilo 

na Dni bezpečnostních a záchranných složek

Součástí akce byla také ukázka zásahové 
jednotky Policie ČR, která sklidila aplaus pu-
blika.



Ing. Libor Burian v rámci Výstavy polovnictvo a příroda v Nitře, která se konala ve dnech 
9. až 12. června 2016. Obdržel zde od prezidenta Slovenské polovnické komory Ing. Tibora 
Lebockého pamětní medaile jako výraz poděkování za dlouhodobou spolupráci na poli 
myslivosti.

V Nitře se k důležitým jednáním sešly osobnosti politického, společenského i hospodářského 
života. Konalo se zde jednání, kterého se zúčastnili (zleva) - GŘ Matrixu Ing. Libor Burian, GŘ 
Vojenských lesů a majetku SR Ing. Ján Jurica, exprezident Slovenské republiky doc. JUDr. Ivan 
Gašparovič, CSc, Předseda ČMMJ Ing. Jiří Janota a prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.

Akce v Nitře
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Na  vybudování multifunkčního hřiště v  Třebešově se podílela společnost Matrix v  čele 
s třebešovskými rezidenty Liborem Burianem, Vlastimilem Chaloupkou a Jaroslavem Švar-
cem (zleva).

Při dětském dnu se v Třebešově otevřelo 

nové multifunkční hřiště
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V mateřské školce v Pardubicích mají krás-

ná a unikátní okna z Matrixu Windows.

„Jedná se o  obloukové eurookno v  nej-
menším tvaru, který lze vytvořit. Umíme udě-
lat samozřejmě i další tvary, ale právě oblouk 
patří mezi ty náročnější,“ představuje nové 
dílo své divize Jiří Krištuf, který má na starosti 
dřevěná okna a dveře.

A  jak se takové obloukové okno vlastně 
vyrábí?

„Hodně práce za nás zařídí CNC stroj. Ten 
se musí nejdříve naprogramovat, což nám 
v tomto případě trvalo asi tři až čtyři hodiny. 
Následné vyprojektování okna už tolik času 
nezabere,“ přibližuje výrobu obloukového 
okna Jiří Krištuf. 

Program na  výrobu okna je v  CNC stroji 
uložený a  lze ho používat opakovaně. Zají-
mavostí je, že podobný druh okna umí v na-
šem regionu vytvořit pouze Matrix Windows.

Matrix Windows vytvořil unikátní oblouková okna
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Windows dodává okna do hlavního města Windows dodává okna do hlavního města 

Matrix Windows aktuálně realizuje montáž novostavby bytového domu Residence Davídkova 
v  Praze. Veškeré otvorové prvky jsou dřevěné a  mají tu nejvyšší možnou kvalitu. Dřevěný profil 
IV-92, barva FICHTE, osazeno kováním Roto. Křídla a rámy jsou osazeny speciálními protihlukovými 
bezpečnostními skly AGC.
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Realizace stavby v Lázních BohdanečRealizace stavby v Lázních Bohdaneč

V současti realizuje divize Windows pro stavební firmu STAKO s.r.o. zakázku v Lázních Bohdaneč. 
Zakázka je vyrobena z PVC profilu gaelan 8000 (okenní prvky) a hlikové dveře z profilu Aluprof MB 
86. Zajímovostí této stavby je předsazená PVC schodišťová stěna.
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 Lubomír Homola hrál závodně fotbal 

Zanedlouho se s  divizí Wood rozloučí 

Lubomír Homola, který zde šestnáct let 

pracoval na  třídící lince. Před nástupem 

na  pilu byl zaměstnaný v  železárnách 

ve Vamberku.

V  současnosti žije v  Rychnově, kde je na-
prosto spokojený, původně však pochází ze 
Vsetína. Svou rodinu na  Moravě však pravi-
delně navštěvuje, jednou za  čas se s  celou 
rodinou sejdou na chalupě v Beskydech.

 „Vyučil jsem se ve  zbrojovce. Nastoupil 
jsem na vojnu do Vamberka, ve kterém jsem 
se seznámil s  manželkou. Jelikož jsme si tu 
zvykli bydlet, tak jsme tu nakonec zůstali,“ 
objasňuje vyučený brusič kovů.  

Ve fi rmě Matrix manipuluje s již hotovými 
výrobky, u  nichž se soustředí na  kvalitu vý-
robku. Zatímco zdařilé výrobky se rovnou 
expedují, nevyhovující kusy zůstávají na pile, 
kde se ještě dále zpracovávají. 

„Práce na pile mě baví, jelikož jsem pořád 
v  pohybu, na  který jsem už ostatně zvyklý 
z fotbalu, který jsem hrával závodně,“ dodá-
vá Lubomír Homola. Fotbal je zároveň jeho 
největším koníčkem, aktivně se mu věnoval 
od deseti do pětačtyřiceti let. 

„Fotbal už v současné době nehraji, věnuji 
se mu spíš pasivně – rád se podívám na fot-
balový zápas v  televizi. Mezi mé další záliby 
patří stolní tenis a sběr hub. Největší zálibou 
v současné době jsou zejména dvě vnoučata 
– 14letý vnuk a  18měsíční vnučka, díky kte-
rým důchod nebude tak prázdný,“ rozhovořil 
se pyšný dědeček.

„Chtěl bych touto cestou poděkovat fi rmě 
Matrix, celému vedení v  čele s  generálním 
ředitelem, že mě tu zaměstnali,“ uzavírá za-
městnanec divize Wood Lubomír Homola.

Ředitel divize Wood Martin Machů poděko-
val Lubomíru Homolovi za příkladnou dlou-
hodobou spolupráci, za níž mu při této příle-
žitosti předal věcný dar.



Při příležitosti konání IX. krajkářských slavností ve Vamberku vystavoval to nejlepší z výstavy 
na kongresu ve Slovinsku český stánek OIDFA, kterému fi rma Matrix Wood pro tyto účely za-
půjčila profesionální malířské štafl e s novým kováním. Štafl e posloužily vystavovatelům k za-
věšení obrazů s paličkovanou krajkou, tapisérií, originálních doplňků a dekorativních předmě-
tů z drátu a dřeva z kolekce Sen o moři. V prostorách radnice byla k vidění také část kolekce 
bílých krajek mořské pěny a kamenných sestav z šité krajky.

Wood na IX. krajkářských slavnostech
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Firma Matrix se na  konci června zúčastnila Neformálního setkání Cechu malířů, lakýrníků 
a tapetářů ČR, které se konalo v rekreačním středisku MÁJ v Plasích severně od Plzně. Jed-
notliví vystavovatelé prezentovali nové produkty pro malíře, lakýrníky a natěrače. Nechyběla 
mezi nimi ani divize Wood, která představila své profesionální malířské štafl e. Matrix byl kro-
mě toho hlavním ofi ciálním sponzorem soutěžního klání v chůzi na štafl ích, ve kterém byly 
hlavní cenou právě štafl e divize Wood, na kterých se poprvé v historii i závodilo.

Matrix Wood sponzorem závodu v chůzi na štafl ích 
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Prodejna Dřevocentra CZ v Hradci Králo-

vé doznala v první polovině měsíce červ-

na zásadní změny.

Jak jsme se dozvěděli od vedoucího po-
bočky Jana Novotného, bylo to poměrně 
náročné, protože vše probíhalo za  plného 

provozu. Především kvůli špatné podlaze 
však bylo nutné tuto rekonstrukci udělat. 
Uspořádání regálů se zbožím je po  rekon-
strukci přehlednější. Zároveň v  prodejně 
vznikla malá jednací místnost, která zde 
chyběla.

Proměna prodejny Proměna prodejny 

v Hradci Královév Hradci Králové
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Další změna, která v hradecké prodejně nastala, je na pozici prodejce, kde nám Šár-

ku Částkovou, která odešla na mateřskou dovolenou, nahradila Zuzana Grafková.

Zuzaně přejeme, aby se ji práce v „novém“ Dřevocentru líbila a dařila dle jejich představ 
a ke spokojenosti zákazníků a vedoucího provozovny. 

„S manželem a s dvěma dětmi žijeme v Hradci Králové osm let. Dříve jsme bydleli na malé 
vesnici. Hradec nás uchvátil svými možnostmi vyžití, služeb a relaxace. Mám ráda plavání, 
střelbu, lyžování, brusle a turistiku. Vše ale pouze rekreačně. S naším „bydlíkem“ (karava-
nem) často vyrážíme na výlety, zatím ale jen po Čechách. Momentálně veškerý volný čas 
věnujeme našemu novému členu rodinu mopsovi Arturovi,“ řekla nám Zuzana Grafková.

Hradecké Dřevocentrum má novou pracovní sílu

Blahopřejeme k životnímu jubileu
Pan Patrik Kovařík pra-
cuje na  provozovně 
Dřevocentra CZ v  Ho-
doníně jako manipulant 
skladu.

28. června oslavil své 
40. narozeniny, a  proto 
mu do dalších let všich-
ni přejeme pevné zdra-
ví a  hodně osobních 
a pracovních úspěchů.

Tým Dřevocentra CZ
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K tomu, aby se zvěřina stala skutečně hodnotnou 

potravinou, musí být splněny určité základní podmínky:
- správné ulovení zvěře

- správné ošetření zvěře po ulovení

- správné hygienické a zdravotní vyšetření ulovené zvěře

- správné uchovávání ulovené zvěře před přímým prodejem konečným 

spotřebitelům nebo před dalším zpracováním a následným 

uvedením do oběhu

Pokud spotřebitelé chtějí mít jistotu, že skutečně získají kvalitní produkt, pak musí přede-
vším hledět na to, jaký původ a jakou garanci kvality nabízená zvěřina má.

Když chceme mít skutečně kvalitní zvěřinu, pak nestačí pouze apelovat na  primární pro-
ducenty, to znamená myslivce, aby dodávali na  trh kvalitní produkt. Důraz na  kvalitu, která 
má samozřejmě svou cenu, musí klást především ti, kdo zvěřinu konzumují. Proto je potřeba 
provádět rozsáhlou osvětu a šířit podvědomí kvality zvěřiny nejen mezi myslivci, ale zejména 
u široké veřejnosti.

Spotřebitelé by si měli být vědomi toho, že u zvěřiny pochybného nebo zcela neznámého 
původu záruka kvality jednoznačně chybí (to se týká také zvěřiny nabízené v restauracích). Pro-
to je důležité vědět, o jakou zvěřinu se jedná, a to zejména odkud a z jaké zvěře pochází a jak 
a kým byla hygienicky a zdravotně vyšetřena.
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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



Na Studánce koncertoval Ondřej Havelka

Bohatý kulturní program v  letovisku 

Studánka úspěšně odstartoval první kon-

cert tohoto roku pod širým nebem. Přijel 

Ondřej Havelka s jeho Melody Makers.

Úspěšnost této skupiny hrající na  auten-
tické nástroje potvrdilo zaplněné hlediště 
přírodního amfi teátru hotelu. Exkluzivní 
koncert souvisel nejen s 20. výročím založe-
ní kapely Melody Makers, ale jak zmiňoval 
při zahájení samotný ředitel hotelu Studán-
ka Petr Čermák, koncert byl pořádán také 
u příležitosti 25. výročí založení fi rmy Matrix 
a.s. 

Slavilo i samotné letovisko Studánka, kte-
ré si na podzim loňského roku připomnělo 5. 
výročí znovuobnovení.

Prvorepubliková atmosféra s  nádechem 
swingu umocněná dobovými kostými členů 
skupiny se vinula celým areálem jakoby sem 
taková hudba přímo patřila.
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Diváci mohli ochutnat připravené specia-
lity hotelových kuchařů z grilu. Velké pozor-
nosti se těšil studánecký hovězí hamburger. 
Na  své si přišly i  hotelové cukrářky, které 
mohly návštěvníkům nabídnout sladké dob-
roty z  hotelové cukrářské výroby.

Všichni sice s  obavami hleděli k  obloze, 
ale kulturní sezona byla zahájena bez jediné 
přeháňky krásným, skoro již letním kultur-
ním večerem.

Přírodní amfi teátr letoviska Studánka 
bude kulturou opět naplněn, protože 24. 
července se pořádá divadelní představe-
ní Polib tetičku aneb Nikdo není bez chyby 
a 17. srpna potom divadelní vystoupení Ru-
kojmí bez rizika.

Těšíme se na vaši účast a věříme, že bude-
te letovisko Studánka opouštět nejen s bo-
hatým kulturním zážitkem. 
 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 červenci a srpnu 2016

Kalous Luboš MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka
Kukla Petr MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka
Horáková Kateřina MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka
Čermák Petr MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka
Hrábek Tomáš divize WINDOWS, Lipovka
Krištuf Tomáš divize WINDOWS, Lipovka
Valihorová Renáta divize WINDOWS, Lipovka
Friml Michal divize WINDOWS, Lipovka
Kufa Václav divize WINDOWS, Lipovka
Hovorka Josef divize WOOD, Třebešov
Hanuš Petr divize WOOD, Třebešov
Vrba Jiří divize AUTOMOTIVE, Třebešov
Vašátko Milan divize AUTOCENTRUM, Lipovka
Štěpánek Jan divize SPRÁVA, Třebešov
Hebký Miroslav DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Šťovíčková Lenka DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Novotný Jan DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Hoffi  nger František DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Svetlík Tomáš DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Vodička Jan DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.


