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Dne 4. října 2016 došlo k  podpisu dvou 

klíčových dokumentů – smlouvy na  do-

dávku technologie nové pilnice a  smlou-

vy na výstavbu nové haly pilnice.

Projekt se připravuje již déle než rok, 
avšak den podpisu těchto smluv lze brát 
za startovní čáru a především ofi ciální spuš-
tění tohoto projektu.

Výstavba nové pilnice bude patřit mezi 
nejvýznamnější projekty, a  to ve  smys-
lu fi nančního rámce, tak ve  smyslu roz-
sahu změn, které středisko v  Třebešově 
zažije.

Dodavatelem hlavní  technologie se sta-
la německá společnost SIMON MÖHRINGER 
ANLAGENBAU GMBH (tu v  České republice 
zastupuje společnost Axima Morava s.r.o.) 
spolu s  hlavním subdodavatelem - společ-
ností Dřevostroj Čkyně a.s.. Stavební práce 

získala ve veřejné soutěži společnost Prům-
stav Náchod s.r.o.

Další části projektu, mezi které patří roz-
šíření sušáren, zvýšení kapacity skladu kula-
tiny, nová manipulační technika atp., budou 
teprve následovat - vše však s cílem zahájení 
plného provozu do konce roku 2017.

Na stávající pile v Třebešově byl ukončen 
provoz 29. září 2016 ve 14 hodin. Jednalo se 
o historický okamžik, protože poslední kmen 
„projel“ starou technologií po  dlouhých je-
denadvaceti letech. Stávající technologie 
dosluhovala a bez dalších investic a  inovací 
by nebylo ekonomické takto dále fungovat.

Věříme, že tento projekt posune MATRIX 
a.s. opět dále a  budeme moci nabízet širší 
sortiment našich výrobků, a  to především 
ve vyšší kvalitě.
 Jakub Kaloč, fi nanční ředitel Matrix a.s.

Matrix stvrdil významnou investici
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Na  titulní straně Ing.  Stefan Möhringer, Ing.  Libor Burian a  Vratislav Zítka. Nahoře první dva 
jmenovaní podepisují klíčový dokument k  výstavbě třebešovské pilnice. Podpisu se účastnil 
také ředitel divize WOOD Ing. Martin Machů (dole vpravo).
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Fotografi e z kostela sv. Máří Magdalény v Deštném v Orlických horách, kde se 17. září v rámci 
Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka, jehož partnerem je Matrix a.s., konalo vy-
stoupení hudební profesionální skupiny Czech Brass pod vedením Marka Zvolánka.
Interpreti: Marek Zvolánek - trubka, Marek Vájo - trubka, Jiří Houdek - trubka, Lukáš Moťka 
- trombón, Stanislav Penk - trombón, Karel Kučera - bastrombón, Karel Malimánek - tuba

Matrix je jedním ze dvou hlavních mecenášů 

Mezinárodního hudebního festivalu F. L. Věka
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Dožínková slavnost pořádaná na  kon-
ci srpna v  Třebešově s  sebou nesla 
dlouhé a pečlivé přípravy. Občerstvení 
kardinála Dominika Duky a  několika 
stovek návštěvníků mělo na  starosti 
letovisko Studánka u  Rychnova nad 
Kněžnou, a jak je vidět na fotografi ích, 
ruku k  dílu přiložil i  hotelový ředitel 
Petr Čermák.
 Nutno ale poděkovat také dalším 
zaměstnancům společnosti Matrix a.s., 
kteří pomohli ke  zdárnému průběhu 
krásného nedělního dne.

Ohlédnutí za dožínkami – každý přiložil ruku k dílu

Setkání zaměstnanců Matrixu přineslo překvapení

Matrix a.s. v letošním roce slaví svých 25 báječných let. Celá řada lidí působí v třebešovské firmě 
podstatnou část svého profesního života. Zaměstnanci pracující v Matrixu více než 10 let (v pří-
padě letoviska Studánka více než 5 let) byli za svou věrnost finančně ohodnoceni na firemním 
setkání dne 16. září 2016. Fotografie dokládá, že se firma MATRIX a. s. může pochlubit a spoleh-
nout na velký počet svých dlouhodobých pracovníků.
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Pečovat je normální

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 280-2
www.matrix-as.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Připravili jsme pro vás zimní servisní prohlídku vašeho vozu. Provedeme test 
autobaterie, diagnostiku, zkontrolujeme podvozek a mnoho dalšího. Samozřejmostí 
je výhodná nabídka zimních kompletních kol a možnost přezutí nebo uskladnění 
kol za skvělé ceny. Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů
vám jako bonus přibalíme 1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů. 

PEČOVAT 
JE NORMÁLNÍ

Zimní kontrola vozu včetně baterie za 249 Kč
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Léto pro tento rok nenávratně skončilo, 

a proto je na čase myslet na zimu. Autocen-

trum Lipovka připravilo pro řidiče značky 

Škoda zimní prohlídku vozu včetně baterie 

pouze za 249 korun.

Během zimního období je každý automo-
bil vystaven celé řadě extrémních vlivů, které 
mohou váš vůz značně poškodit. Právě proto 
je na místě navštívit autorizovaný servis.

V  Autocentru Matrix Lipovka vám auto 
zkontrolují zkušení technici.

„Pro majitele vozů Škoda jsme jako kaž-
dý rok připravili důkladnou zimní prohlídku, 
po  které budou mít jistotu, že je jejich auto 
řádně připraveno na  zimní období,“ říká ve-
doucí servisních služeb Autocentra Lipovka 
Josef Krynek, který také prozradil, co všechno 
se při prohlídce kontroluje.

- kontrola stavu akumulátorů pomocí 

  zátěžového testu

- kontrola brzdového systému 

  a podvozku

- funkčnost a nastavení/seřízení 

  osvětlení (mimo xenonů)

- výpis paměti závad - diagnostika

- funkčnost a stav ostřikovačů a stěračů

- kontrola tlaku a stavu pneumatik 

  a kontrola rezervy

- kontrola množství motorového oleje, 

  chladicí kapaliny a brzdové kapaliny

- kontrola platnosti lékárničky

Nenechte svůj vůz přes zimu trpět
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů v nabídce ŠKODA
Citigo, Fabia a Rapid Spaceback: 3,6–4,9 l/100 km, 82–114 g/km 

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou a zvýhodněním Předplaceného servisu

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Přivezte si domů některý z modelů ŠKODA Citigo, Fabia nebo Rapid a užívejte si 5 let 
pohody v základní výbavě. Ke každému vozu Vám v ceně přidáme pětiletou záruku a 50% 
zvýhodnění Předplaceného servisu, který Vám pokryje pravidelné servisní prohlídky 
s výměnou motorového oleje, filtrů a zapalovacích svíček. 
Seznamte se s pohodovou nabídkou ŠKODA přímo u nás a užívejte si klid na cestách 
po celých 5 let.

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

skoda-auto.cz

MATRIX a.s., Lipovka 142, 516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 292, www.matrix-as.cz

PŘIJĎTE SI DO AUTOCENTRA 

PRO NOVÝ VŮZ ŠKODA A MÁTE 5 LET POHODY
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Na  křest knihy známého cimrmanologa Miloně Čepelky Nedělňátko přijela z  Prahy také dcera 
spisovatele Egona Hostovského Olga Hostovská-Castiellová. Dopravu jí zajistilo Autocentrum 
Lipovka.

Čtrnáctý ročník svatováclavských slavností v  Novém Městě nad Metují proběhl pod patronací 
Autocentra Matrix Lipovka. 

Autocentrum sponzorovalo 

svatováclavské slavnosti v Novém Městě nad Metují

Autocentrum svezlo 

dceru spisovatele Egona Hostovského
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Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě s kaž-
doroční účastí více než 1 500 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 35% 
vystavovatelů a až 10% návštěvníků.

Návštěvnost je vysoce odborná, přes sedmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování 
o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu.

Již 58. ročník veletrhu se konal ve dnech 3. až 7. října 2016 a jako tradičně se ho zúčastnila také 
divize Matrix Automotive. Pro svou devatenáctou účast Automotive ukázal praktické broušení 
nářadí Dynabrade. Veletrh byl významný také díky podpoře dosavadní spolupráce se zákazníky 
i dodavateli a prezentací značek Dynabrade, 3M, DOW Automotive a Acralock.

Automotive na mezinárodním veletrhu
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Tomáš Přikryl v  Automotivu započal svůj 

třetí měsíc a  má za  úkol získávat novou 

klientelu pro divizi a následné vyřizování 

jejich objednávek.

„Po  dokončení studia jsem hledal práci, 
která by mě zaujala a  tu jsem našel právě 
v Automotivu,“ říká Tomáš Přikryl z obchod-
ně-technického servisu divize.

Jako svou zatím největší pracovní zkuše-
nost považuje pobyt v Irsku, kde v rámci škol-
ní praxe tři měsíce pracoval ve fi rmě Translit.

Ve  svém volném čase se závodně věnuje 
fotbalu, což se mu jistě bude hodit příští léto 
během tradičního turnaje v malé kopané Ma-
trix Cup, ale mezi své koníčky počítá vícemé-
ně každý sport.
Tomášovi přejeme hodně zdaru v  nové 

práci! Tým Matrix Automotive

Automotive posílila nová tvář

Stánek divize Automotive na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.



13



Na  novostavbu administrativní budovy 

Lesní správy Lesů ČR v  Hořicích v  Pod-

krkonoší dodává divize Matrix Windows 

velkoformátovou prosklenou hliníkovou 

stěnu o rozměru 6300x3400 mm.

Dřevostavba leží na jižních svazích neda-
leko vrchu Gothard. Projekt připravila archi-
tektonická kancelář Break Point a  realizaci 
díla provádí stavební společnost Stylbau.

Prosklená stěna tvoří jeden z  dominant-
ních prvků celého architektonického řešení 
objektu a  prosvětluje prostornou zasedací 
místnost, ze které je díky této stěně výhled 
na celou Východolabskou tabuli.

Stěna je sestavena z  hliníkových profi lů 
Aluprof v  systému MB-SR50N v  provedení 
HI+ (vysoká tepelná izolace). Na zasklení je 
použito izolační trojsklo s  tloušťkami jed-
notlivých tabulí skla 8-10 mm, 1 kus váží 
okolo 750 kg. Samotná velikost skel se blíží 
maximálním možným vyrobitelným rozmě-
rům výrobní linky sklářů z AGC.

Pro montáž tohoto těžkého zasklení byl 
použit skládací pasový minijeřáb s  vakuo-
vým manipulátorem.

Montáž rozměrných skel
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Matrix Windows zajišťuje dodání a montáž okenních výplní pro stavební developerskou fi r-
mu K2 invest s.r.o. na pokračování bytové výstavby druhého a třetího bytového domu v Kva-
sinách, nedaleko místní automobilky. Windows na tuto stavbu dodává dřevěná smrková eu-
rookna v profi laci 78, v barve RAL 7036 – šedá s izolačním trojsklem.

Dodávka smrkových eurooken

Předokenní venkovní žaluzie jsou exteriérové žaluzie, kte-

ré chrání váš interiér před povětrnostními vlivy.

Speciální tvar lamel u venkovních žaluzií řady Zetta zajišťuje 
vynikající zastínění a  poskytuje vysoký termoregulační efekt. 
Tuto technologii využívá nejvyspělejší generace venkovních 
žaluzií a je vhodná k zastínění rodinných domů i administrativ-
ních budov. Lamely venkovních horizontálních žaluzií vytvářejí 
v zavřeném stavu celistvou, dokonale stínící plochu, a po celé 
délce lamely je vlisovaná guma zvyšující termoregulační působení venkovní žaluzie. Tím ža-
luzie efektivně podporuje termoizolační vlastnosti domu a spoří energie.

Předokenní venkovní žaluzie vytváří optimální prostředí z pohledu světelných a tepelných 
podmínek. Šetří náklady na klimatizaci a vytváří příjemné klima interiéru. Venkovní žaluzie 
účinně chrání interiér vašeho bytu před horkem a nabízejí vám možnost regulovat množství 
slunečních paprsků, které dopadají do  pokoje. Pokud lamely nastavíte správně, zabráníte 
vstupu slunce i horka, ale zároveň budete prostor větrat. Venkovní žaluzie také ochrání vaše 
soukromí a zvyšují bezpečnost domu. Skrz hliníkové lišty venkovních žaluzií se hned tak ni-
kdo nedostane. Vedle stínicí a bezpečnostní funkce dotváří venkovní žaluzie vzhled vašeho 
domu. Dostupné jsou v mnoha barvách.

Venkovní žaluzie
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Poslední pořez na pilnici

Dlouhých jedenadvacet let se řezalo v třebešovské pilnici fi rmy Matrix. Ta ovšem musí uvol-
nit místo modernějšímu provozu, a proto den po svatém Václavu, 29. září 2016, byl její provoz 
slavnostně ukončen. Stará pila zpracovávala především modřínovou kulatinu, ale také smrk 
nebo borovici.
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Dopravce Jiří Mizera je vůbec nejdéle spolupracující fi rmou s  divizí WOOD. Dřevo vozí už 
od začátů Matrixu v roce 1991. Na fotografi i předává divizní ředitel Martin Machů almanach 
k 25 báječným letům Matrixu Jiřímu Mizerovi.

Nejdéle spolupracující fi rma

Připravte se na zimu 

s Matrixem WOOD
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Dřevocentrum CZ bylo sponzorem po-

svícení v obci Sychrov, místní části města 

Mnichovo Hradiště v okrese Mladá Bole-

slav.

Sychrov se nalézá  na kopci pod sopečnou 
vyvřelinou, přírodní památkou Káčov, ze 
kterého je krásný výhled na Ještěd, Kozákov, 
Krkonoše, Trosky nebo Ralsko a Bezděz.

Tento Sychrov se nachází 15 km od  zná-
mějšího zámku Sychrov, tak občas není divu, 
že k nám zavítají turisté i autobusy hledající 
tento zámek. Zámek tu sice nemáme, ale na-
bídneme jim návštevu naší zříceniny – hradu 
Zásadky – který se tyčí nad soutokem Mo-
helky s Jizerou.

Naše malá vesnice žije vcelku aktivní ži-
vot, máme zde dvě hasičská družstva, které 
se účastní Pojizerské ligy v hasičském spor-

tu. Scházejí se u nás také rybáři, kteří se sta-
rají o dva rybníky.

Spolek Sychrovák pořádá divadelní před-
stavení, plesy, posvícení a další aktivity spo-
jené se společenským děním v obci, kterých 
by nebylo nebýt sponzorů. Proto děkuji ve-
dení Dřevocentra CZ za podporu a sponzor-
ství sychrovského posvícení.
 Petr Krejčí

Dřevocentrum sponzorovalo posvícení v Sychrově
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Koncem září pracovníci společnos-
ti Dřevocentrum CZ, a.s. instalovali 
na  Pražském hradě přístřešky, které 
budou využívány Policií ČR při kontrole 
osob vstupujících do  prostoru hradu. 
Jeden je umístěn na  4. nádvoří, dru-
hý u  vstupu do  zahrady u  Letohrádku 
královny Anny. Další dva se budou in-
stalovat po  vyřízení administrativních 
formalit u  Starých zámeckých schodů 
a v ulici U Prašného mostu. Pokud pů-
jdete naši nejvýznamnější kulturní pa-
mátku navštívit, budete zajisté těmito 
přístřešky procházet.

Dřevocentrum najdete i na Pražském hradě

Nový vysokozdvižný vozík

Pan Čížek při práci s novým vysokozdvižným vozíkem v Dřevocentru Hradec Králové.
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Matrix a.s., divize WOOD ve  spolupráci 

s  mysliveckou společností Matrix uspořá-

dali v  dopoledních hodinách v  neděli 2. 

října 2016 na bývalém koupališti v Třebe-

šově rybářské závody. 

Celkem se závodů zúčastnilo třiatřicet ry-
bářů, kteří chytili jedenaosmdesát ryb o  cel-
kové délce 6 956 cm.

Závod proběhl za  příjemného počasí, pro 
rybáře a účastníky závodu bylo zajištěno ob-
čerstvení z Farmy Třebešov. Vítězem se stal 
Jan Balvín (na fotografi i s generálním ředite-
lem Matrix a.s. Liborem Burianem).

1. Balvín Jan (337 cm) - 10 ks ryb
2. Klapal Zdeněk (315 cm) - 11 ks ryb
3. Novák Zdeněk (223 cm) - 5 ks ryb

Farma Třebešov má novou obchodní zástupkyni

Rybářské závody v Třebešově

Karolína Kociánová je novou obchodní 

zástupkyní Farmy Třebešov. Absolventka 

České zemědělské univerzity v  Praze na-

stoupila v říjnu 2016.

Co všechno budete na Farmě zajišťovat?

„Mám na  starosti obchodní jednání s  no-
vými, ale i  stávajícími zákazníky. Dále přijí-
mám, zpracovávám a  dodávám objednávky, 
vytvářím nabídky pro odběratele a snažím se 
vytvářet podmínky, které povedou i  nadále 
k rozkvětu naší společnosti. Také zavážím ob-
jednané produkty našim klientům.“

Jaké máte koníčky a záliby?

„Na  první místo musím zařadit myslivost, 
dále kreslení, kulturu a  sport. V  současné 
době jsem na  Lesnické a  dřevařské fakultě 
Mendelovy univerzity v Brně vedena jako dál-
kový student. Mým koníčkem je i studium.“
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FARMA TŘEBEŠOV ROZŠÍŘILA SORTIMENT 

A PŘEDSTAVUJE NOVÉ VÝROBKY
Klobása „Uherská laňka“ 
- Tepelně opracovaná 
zvěřinová klobása s příchutí 
uheráku

Hrubozrnná paštika se zvěřinou 
- Tepelně opracovaná, ve sklenici - 300 g

Salám „Uherský dvanácterák“
- Tepelně opracovaný zvěři-
nový salám s příchutí uheráku
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Odpoledne pro prvňáčky na Studánce

Nedělní odpoledne 18. září v letovisku Studán-
ka bylo věnováno prvňáčkům, kteří se přihlá-
sili do již tradiční soutěže Orlického týdeníku. 
Do  devatenáctého ročníku Prima prvňáka se 
přihlásilo třicet dětí, pro které byly připraveny 
opravdu krásné ceny.

Úvodní části programu se zkušeně ujal ře-
ditel rychnovského Déčka Josef Solár, který si 
pro děti připravil zábavné pohybové aktivity, 
ale prověřil i jejich taneční dovednosti. Ani ma-
minky nepřišly zkrátka, zapojily se do progra-
mu a s radostí si se svými ratolestmi zatančily 
například mazurku.

Následovalo samotné slavnostní vyhlášení 
soutěže a slosování cen. Prvňáčci si postupně 
chodili pro ceny na základě čísla, které jim bylo 
přiřazeno na  začátku programu. Ceny si však 
odnesly všechny děti. 

Vítězem Prima prvňáka 2016 se stal Honzík 
Hošák, který rád staví z  Lega, baví ho tenis, 
matematika a  občas lumpačí s  bráškou. Od-
nesl si jako hlavní cenu tablet. Druhý nejvyšší 
počet kuponků vystřižených z  novin obdržel 
Dominik Dohnal, na třetím místě skončil Adam 
Sedláček. 

Novinkou letošního ročníku bylo zahájení 
hlasování na  facebooku pro nejsympatičtější-
ho Prima prvňáka. Hlasování bylo napínavé až 
do konce, nakonec však vyhrál Matěj Trubač.

Rozzářené tváře dětí byly jasným důkazem 
toho, že si nedělní odpoledne v letovisku Stu-
dánka maximálně užily. Příští rok nás čeká jubi-
lejní 20. ročník, který snad bude stejně vydaře-
ný jako ten letošní.

Redakce Orlického týdeníku touto cestou 
děkuje hotelu Studánka za poskytnuté prosto-
ry a občerstvení. 
 Martina Kalousová, foto: Josef Poláček



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

Společenská kronika

naši oslavenci v říjnu 2016

Milan Ďuračka divize WINDOWS, Lipovka

Jaroslav Vaněk divize WINDOWS, Lipovka

Martin Václavík divize WOOD, Třebešov

Zdeněk Fajfr divize WOOD, Třebechovice pod Orebem

Alena Kněžourová divize WOOD, Třebechovice pod Orebem

Petr Kouřil divize WOOD, Třebechovice pod Orebem

Halina Machačová divize WOOD, Třebechovice pod Orebem

Zdeňka Štenclová divize WOOD, Třebešov

Jiří Držmíšek divize AUTOMOTIVE, Třebešov

Miroslav Moravec divize AUTOCENTRUM, Lipovka

Dagmar Jirušková divize AUTOCENTRUM, Lipovka

Zdenka Škopová divize AUTOCENTRUM, Lipovka

Josef Krynek divize AUTOCENTRUM, Lipovka

Erika Bečková divize AUTOCENTRUM, Lipovka

Petr Matoušek MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka

Petr Prošek DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.

Petr Cvrček DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.

Zuzana Grafková DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.


