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Stavíme pilu
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V září 2016 jsme vás informovali, že došlo 

k podpisu významných smluv – technolo-

gie nové pilnice a nového objektu pilnice. 

I přes nepřízeň počasí, které letos staveb-

ní fi rmy trápí, probíhá v Třebešově výstav-

ba nové pilnice na plné obrátky.

Stavba se na přelomu roku doslova „vyhra-
bala“ ze země a nyní velmi rychle pokračují 
montážní práce nad úrovní terénu. Stavba 
bude dokončena v  květnu tohoto roku 

a ihned poté budou zahájeny montážní prá-
ce vnitřních technologií.

Čas neúprosně běží a  počasí nám není 
příliš nakloněno, nicméně nemáme žádné 
informace, které by vedly k  ohrožení před-
pokládaného harmonogramu projektu. Celý 
MATRIX a.s. a  především pracovníci divize 
Wood tak dnes „žijí“ výstavbou a  s  velkým 
očekáváním se těší do  nového výrobního 
prostoru.

Stavíme nejmodernější 

pilu ve střední Evropě
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Stavba pilnice zásadním způsobem změní 
vzhled střediska v Třebešově a také jeho logi-
stické zvyklosti. Projektový tým se v nejbližší 
době chystá na  pracovní cestu do  Německa 
ke  generálnímu dodavateli technologie – 
společnosti Simon Moehringer Anlagenbau 
GmbH. Zde proběhne prvotní kontrola roz-
pracovanosti strojní technologie. Technologie 
– „srdce“ nové pilnice, jejíž koncept a složení 
je unikátní minimálně v  evropském měřítku, 
je navržen v maximálním stupni automatiza-
ce a výkonu pro zvolený výrobní program.

Současně s  touto stavbou se věnujeme 
a  připravujeme doplňkové části projektu, 
mezi které patří například nové sušicí ko-
mory nebo výrobní linka na  lepené hrano-
ly. Nyní mohu pouze popřát stavební fi rmě 
(Průmstav Náchod), aby jí přálo počasí a do-
davatelům technologie (Simon Moehringer 
a Dřevostroj Čkyně) bezproblémové dokon-
čení výroby technologie a dobrý start mon-
tážních prací.

 Ing. Jakub Kaloč, 

fi nanční ředitel a vedoucí projektu
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Vážení kolegové, zaměstnanci,
rád bych Vám jménem vedení společnosti MATRIX a.s. poděkoval za práci, kterou 
odvádíte. Cením si nasazení, se kterým ke své práci přistupujete a Vaší loajality. 
Osobně si velmi vážím možnosti pracovat v silné společnosti jakou MATRIX a.s. je, v 
sehraných týmech zaměstnanců napříč všemi divizemi. Každý z nás má v rámci celé 
organizační struktury své nepostradatelné místo, úkoly a aktivity, kterými přispívá 
ke společnému cíli.
V souvislosti s naším růstem, rozšiřováním obchodních aktivit, nabídkou nových pro-
duktů a služeb, se postupně rozrůstají také naše řady. Vítáme mezi sebou nové kolegy, 
silné osobnosti, kteří se chtějí spojit s cestou a příběhem, který společně tvoříme. 
Vedení společnosti MATRIX a.s. by v této souvislosti rádo vyzvalo k aktivnímu vyhle-
dávání slušných, pracovitých a spolehlivých osob ve Vašem okolí. Nabídnout můžeme 
pozice, které inzerujeme mimo jiné také prostřednictvím našich webových stránek 
(www.matrix-as.cz/kariera).
Vašeho doporučení, vedoucího k obsazení poptávané pozice, si vážíme a rádi bychom 
jej také odměnili mimořádnou prémií.
Podrobné informace Vám při nejbližší poradě poskytnou divizní ředitelé a Vaši přímí 
nadřízení.
 Ing. Martin Bárta
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Prezidentský pár Ivana a Miloš Zemanovi 

uspořádal na Pražském hradě třetí chari-

tativní ples, na který dostali pozvání také 

manželé Daniela a Libor Burianovi.

Ples se konal 20. ledna a  jeho výnos byl 
poslán do nadačních fondů, které prezident 
a první dáma zřídili.

Stejně jako v  uplynulých letech se slav-
nost konala ve Španělském sále a v přileh-
lých prostorách a  v  jeho ceně byla bohatá 
tombola. Letos mohli návštěvníci vyhrát 
například večeři s  prezidentským párem, 
divočáka z  lánské obory nebo vstupenky 
na koncert Karla Gotta.

Ve Španělském sále vystoupili zpěváci He-
lena Vondráčková, Václav Neckář nebo Rad-
ka Fišarová. Před půlnocí došlo také na  zla-
tého slavíka Karla Gotta. Večerem provázel 
moderátor Libor Bouček.

Ing.  Daniela Burianová předává první dámě 
Ivaně Zemanové poukaz na ubytování v pre-
zidentském apartmá hotelu Studánka, v  ter-
mínu, kdy se bude konat XV. MEZINÁRODNÍ 
SETKÁNÍ KRAJKÁŘEK (VAMBERK 30. 6. 2017 
-  2. 7. 2017), kam by první dáma měla přijet.

Manželé Burianovi na Pražském hradě



Na  pražském výstavišti v  Holešovicích 

se od 2. do 5. února konala mezinárodní 

výstava Dřevostavby 2017, na které měly 

dohromady svůj stánek dvě divize spo-

lečnosti MATRIX – WOOD a  WINDOWS 

a dceřiná fi rma DŘEVOCENTRUM CZ, což 

se zatím v  bohaté historii společnosti 

MATRIX nestalo.

„Na výstavě celorepublikového významu 
jsme zatím společně nevystavovali. V  mi-
nulosti si každá divize nebo dceřiná fi rma 
zajišťovala svoji prezentaci individuálně 
na regionálních výstavách,“ vysvětlil ředitel 

společnosti DŘEVOCENTRUM CZ Vlastimil 
Chaloupka.

Další výjimečnou událostí byla společná 
střecha stánku, která vzbudila u návštěvníků 
velký zájem. Produkce MATRIXU a obchodní 
zboží společnosti DŘEVOCENTRUM CZ se 
představilo pod společnou „střechou“ tvo-
řenou konstrukcí grid-shell (fotografi e na-
hoře), jejímž duchovním otcem je Ing. arch. 
Aleš Vaněk, se kterým na  těchto stavbách 
společnost již nějakou dobu spolupracuje. 
Jedna konstrukce stojí například v Třebešo-
vě, domovské obci MATRIXU.

MATRIX a DŘEVOCENTRUM CZ 

na výstavě Dřevostavby 2017
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Specifi cká konstrukce celého zastřešení 
lákala k  pořízení fotografi e. Dokonce se 
i  několik lidí dotazovalo na  využití grid-
-shell konstrukce jako krytého parkovacího 
stání. 

Odezvu kolemjdoucích vzbudila svou 
nabídkou také divize Windows, jak prozra-
dil obchodní ředitel této divize Windows 
Ing. Martin Konvalina.

„Na výstavě byl největší zájem o HS por-
tál divize Windows, který budil velkou po-
zornost návštěvníků. Bezprahové řešení po-
suvných dveří na terasu doslova nadchnulo 
a to se přitom již nejedná o novinku“.

Divize navíc vyrábí dřevěná EURO okna 
a vchodové dveře s možností využití v níz-
koenergetických a pasivních domech, tedy 
i ve dřevostavbách.
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„Tradičně byl zájem také o terasová prk-
na a fasádní obklady z modřínového dřeva. 
Případným zákazníkům se představil i nový 
produkt, KVH a  BSH z  modřínu a  smrku,“ 
upozornil Richard Ferkl z divize WOOD.

A  jaké výsledky si MATRIX a  DŘEVO-
CENTRUM CZ slibuje od výstavy, kde měly 
zastoupení Česká republika, Slovensko, Ra-
kousko, Německo, Indie, Rusko a  dokonce 
i Uzbekistán? 

„Na  výstavě vznikla spousta poptávek, 
pro které budeme vypracovávat cenové 
nabídky, a to především pro fyzické osoby. 
Zvláště sobota byla z  tohoto pohledu ex-
trémně náročná.

Navázali jsme ale také kontakty na  sta-
vební fi rmy, které by mohli být našimi 
potenciálními partnery do  budoucnosti,“ 
pochvaluje si Martin Konvalina přínos pro 
divizi Windows.

Pro DŘEVOCENTRUM CZ bylo zase důle-
žité dát zákazníkovi vědět, že se může sta-
vit v jeho síti prodejen, ve kterých může po-
ptat a následně nakoupit materiál pro svoji 
stavbu a  zahradu. Wood pro změnu lákal 
na širokou paletu modřínových produktů.

Richard Ferkl z WOODU představuje nabídku 
své divize.
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Na  holešovické výstaviště přijel také generální ředitel firmy MATRIX a.s. Ing.  Libor Burian 
(druhý zleva). Vlevo stojí jeho syn Libor, druhý zprava je Ing. Martin Šimíček, zcela vpravo ředi-
tel DŘEVOCENTRA CZ Vlastimil Chaloupka.

Divizi Matrix Windows v Praze zastupoval Ing. Martin Konvalina (vpravo).
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Přijít do  práce po  pěti letech jistě není 

snadný úkol. V  následujících řádcích si 

můžete přečíst, jak se s tím vypořádala 

Zuzana Lípová z divize Automotive.

Do práce jste se vrátila po mateřské do-

volené. Nastoupila jste opět na stejnou 

pozici?

„Před mateřskou dovolenou jsem měla 
v Automotivu podobnou práci, ale starala 
jsem se o jiné obchodní zástupce a jiné fi r-
my. Nyní pracuji se značkou 3M, dříve jsem 
byla na  Dynabrade. Lze říci, že víceméně 
dělám stejnou práci, jenom pro odlišné 
fi rmy.“

Vidíte nějaký rozdíl?

„Zatím jsem ve fázi učení, ale přijde mi, 
že mám práce více. Zaměstnání je celkově 
více rozmanité a  nabízí mnoho možností 
ve zdokonalování sama sebe.“

Nastoupila jste do  Matrixu po  pěti le-

tech. Pozorujete nějakou podstatnou 

změnu?

„Určitě ve velikosti. Jednotlivé divize se 
rozrostly, opravila se budova, kde sídlí Far-
ma Třebešov. Hned vedle je nová sklado-
vací hala a v neposlední řadě musím zmínit 
stavbu pilnice, která je skutečně velká. Po-
tkávám také celou řadu nových lidí.“

Jak vás po dlouhé době ve fi rmě přijali?

„Výborně. Na to si určitě nemůžu stěžo-
vat. S řadou lidí se znám z minulosti, v tom 
nebyl problém.“

Můžete čtenářům prozradit něco málo 

ze svého soukromého života?

„Už při práci v Matrixu jsem si doděláva-
la vysokou školu, kterou jsem dokončila při 
mateřské dovolené. Bydlím na malé vesni-
ci a mám dvě děti – kluka a holku.“

Matrix se za pět let velmi rozrostl
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Autocentrum MATRIX, 

tradiční partner

Šediváčkova longu

Nová Škoda Kodiaq v autocentru MATRIX 

Lipovka od 22. února 2017

Kodiaq_commwalls_4400x6000_CZ_natisk.indd   2 10.1.17   10:58
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Nabídka ojetých vozů 

ŠKODA Octavia TDI 1,6 TDI / 77 kW Elegance 399 000 Kč 
 

329 752 Kč bez DPH

Do provozu: 05/2015 Tachometr: 25 900 km
Objem motoru: 1 598 cm3 Převodovka: manuál, 5 stup.
Palivo: nafta Karoserie: liftback /5
Výkon: 77 kW (105 k) Barva: hnědá metalíza

ŠKODA Citigo MPI 1,0 MPI / 55 kW Monte Carlo 229 000 Kč
 

189 256 Kč bez DPH

Do provozu: 06/2015 Tachometr: 5 790 km
Objem motoru: 999 cm3 Převodovka: manuál, 5 stup.
Palivo: benzin Karoserie: hatchback /5
Výkon: 55 kW (75 k) Barva:  šedá metalíza

Výbava: Dálkově ovládané centrální zamykání, kola z lehkých slitin, metalický lak, přední mlhovky, tažné zařízení, 
ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka, dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, handsfree, 

Isofi x, klimatizace automatická, loketní opěrka přední, loketní opěrka zadní, malý kožený paket, Maxi Dot, multifunkční volant, nastavitelný volant, tempomat, vyhřívaná 
sedadla, autorádio s CD přehrávačem, autorádio s MP3, CD měnič, ABS - antiblokovací systém, ESP - stabilizace podvozku, parkovací senzory, posilovač řízení, airbag kolenní, 
airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy hlavové, imobilizér, manuální převodovka,otáčkoměr,pevná střecha,výškově nastavitelná sedadla

Výbava: dálkově ovládané centrální zamykání, kola z lehkých slitin, metalický lak, přední mlhovky, ukazatel vnější teploty, zadní stěrač s ostřikovačem, El. ovládání 
oken, el. ovládání zrcátek, klimatizace mechanická, malý kožený paket, nastavitelný volant, vyhřívaná sedadla, autorádio s CD přehrávačem, autorádio s MP3, ABS 
- antiblokovací systém, ESP - stabilizace podvozku, parkovací senzory, posilovač řízení, airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, imobilizér, manuální převodovka,o-
táčkoměr,pevná střecha,výškově nastavitelná sedadla

ŠKODA Superb TDI 2,0 TDI / 103 kW Ambition 329 000 Kč
 271 901 Kč bez DPH

Do provozu: 2012 Tachometr: 119 690 km
Objem motoru: 1 968 cm3 Převodovka: manuál, 6 stup.
Palivo: nafta Karoserie: liftback
Výkon: 103 kW (140 k) Barva: černá metalíza

ŠKODA Octavia Combi CNG 1,4 TSI / 81 kW Ambition

 449 000 Kč
 371 074 Kč bez DPH
 

Do provozu: 11/2015 Tachometr: 12 190 km
Objem motoru: 1 395 cm3 Převodovka: manuál, 6 stup.
Palivo: CNG Karoserie:  kombi/5
Výkon: 81 kW (110 k) Barva: červená základní
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Výbava: 6 rychlostních stupňů, 6x airbag,ABS,airbag řidiče a spolujezdce,airbagy boční,airbagy hlavové,aut. klima-
tizace,autorádio s Bluetooth,autorádio s MP3,AUX,CD přehrávač,centrál dálkový,deaktivace airbagu spolujezdce,dekor interiéru (dřevo, hliník atp.),dělená zadní sedadla,denní 
svícení,el. okna,el. zrcátka,handsfree,imobilizér,indikátor parkování,litá kola,loketní opěrka přední,loketní opěrka zadní,malý kožený paket,manuální převodovka,Maxi Dot,me-
talický lak,mlhovky,multifunkční volant,nastavitelný volant,originál autorádio,otáčkoměr,pevná střecha,posilovač řízení,stabilizace podvozku (ESP),tažné zařízení,tempomat,-
venkovní teploměr,vyhřívaná sedadla,vyhřívaná zrcátka,výškově nastavitelná sedadla,xenonové světlomety,zaslepení zámků

Výbava: dálkově ovládané centrální zamykání, kola z lehkých slitin, přední mlhovky, střešní nosič, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka, zadní stěrač s ostřikovačem, 
dekor interiéru (dřevo, hliník atp.), dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, handsfree, klimatizace mechanická, loketní opěrka přední, malý kožený 
paket, Maxi Dot, multifunkční volant, nastavitelný volant, tempomat, vyhřívaná sedadla, autorádio s MP3, 6ti stupňová převodovka, ABS - antiblokovací systém, ESP - 
stabilizace podvozku, parkovací senzory, posilovač řízení, airbag kolenní, airbag řidiče a spolujezdce, airbagy boční, airbagy hlavové, imobilizér, manuální převodovka, 
otáčkoměr, pevná střecha, výškově nastavitelná sedadla



windows.matrix-as.cz

Doplňky k oknům
za 1,- Kč
 Ke všem zakázkám si vyberte buď parapety nebo vnitřní žaluzie za 1,- Kč.
 Platí pro fyzické osoby a na zakázky uzavřené od 1. 2. 2017 do 31. 3. 2017.

Zelená linka: 800 189 000
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Závěrem měsíce ledna realizovala divi-

ze Matrix Windows pro stavební fi rmu 

Domeček HK montáž plastových výplní 

na akci rodinný dům Šumpík ve Smiřicích 

u Hradce Králové.

Jednou z  plastových výplní byla sestava 
do tvaru U, kde v čelní části bylo sklo o roz-
měrech cca 3000 x 2000 mm a  hmotnosti 

cca 350 kg. Pro montáž tohoto skla byl vy-
užit minijeřáb s vakuovými přísavkami fi rmy 
SP Center z Opatovic nad Labem, který nám 
pomohl osadit sklo do rámu. Minijeřáb nasál 
sklo ze stojanu na  autě, za  výpomoci mon-
tážníků sklo provlékl dovnitř sestavy a poté 
ho usadil do  rámu. Děkujeme za  ulehčení 
práce a budeme se těšit na další spolupráci.

S osazením oken pomohl minijeřáb
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Dřevocentrum CZ, a.s. se v  termínu 

27. - 28. 1. 2017 zúčastnilo regionální 

stavební výstavy v Hodoníně pod ná-

zvem  Stavíme-bydlíme, která se ko-

nala v Domu kultury Horní Valy.

Za  naši společnost se zúčastnil prodejní 
sklad Hodonín v  zastoupení Miroslava Šedy 
a Martina Šimíčka.

Výstavní stánek byl cílen na  návštěvníky  
z  řad konečného spotřebitele, malých živ-
nostníků, malých a  středních fi rem. Objek-
tem zájmu návštěvníků byl celkový prodejní 
sortiment zboží naší společnosti.

Největší zájem byl o palubky, fasádní profi -
ly ze smrku tzv. DIAGONÁL a z modřínu profi l 
RHOMBUS.

Často poptávaný byl i terasový systém z tu-
zemského modřínu vyráběný naší mateřskou 
společností MATRIX a.s. (modřínová terasa 28 
x 125 nebo 28 x 140 a podkladní hranoly 45 x 
70) doplněné o vymezovací lišty mezi terasu 
a podkladní hranol a podkladní hranol a nos-
ný prvek (dlaždice, betonový základ...). 

Účast na  výstavě hodnotíme kladně, ná-
vštěvnost byla nad očekávání vysoká, jelikož 
jsme byli schopni zodpovědět většinu odbor-
ných otázek ke spokojenosti návštěvníků vě-
říme, že se tím podaří získat nové zákazníky.

Dřevocentrum CZ na výstavě v HodoníněDřevocentrum CZ na výstavě v Hodoníně
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www.drevocentrum-as.cz
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Myslivecká společnost Matrix uspořádala 
v  pátek 3. února tradiční myslivecký ples. 
Ve společenském domě v Třebešově se mohli 
hosté těšit na bohatou mysliveckou tombo-
lu a  výtečné zvěřinové pokrmy. K  poslechu 
a tanci zahrála skupina ANTARES – Jan a Len-
ka Staňkovi z Náchoda.

Výhercem hlavní ceny – divočáka – se 
stala při půlnočním losování rodina Han-
dova z Třebešova (nahoře). Program mysli-
veckého plesu navíc obohatilo předtanče-
ní tanečního ženského souboru WOMENS 
z Rychnova.

Ples Myslivecké společnosti Matrix



19

Provoz a  samotné zpracování zvěřiny 

na Farmě Třebešov podléhá nejpřísnějším 

hygienickým a veterinárním předpisům.

Zvěřinový závod Farmy Třebešov nese ozna-
čení Schváleného registrovaného provozu 
s přiděleným číslem: CZ 21914 ES (v oválu).

Tento typ zpracování vyžaduje kontrolu ka-
ždého kusu před stáhnutím a  po  stáhnutí 
z  kůže. Ke  každému zpracovanému kusu se 
eviduje tzv. Nález prohlídky zvěřiny – to zajiš-
ťuje Krajská veterinární správa Státní veteri-
nární správy pro Královéhradecký kraj – pra-
coviště: inspektorát Rychnov nad Kněžnou.

Veškerá vykoupená zvěř musí mít v pořádku 
dokumentaci (lístek o  původu zvěře, plom-
bu, prohlášení proškolené osoby, která posu-
zuje zdravotní stav a orgány, dále u divočáků 
protokol s  výsledkem vyšetření) a  správné 
ošetření po ulovení (čistota, vymytí).

Výsledkem toho je, že Farma Třebešov dodá-
vá svým zákazníkům zvěřinu, která má jasný 

původ, jen ze zdravých a správně ošetře-

ných kusů. Vzhledem k tomu, že se musí do-
držovat všechny tyto veterinární předpisy je 
zvěřinové maso uváděno na trh v nejvyšší 

možné kvalitě.

Zpracování zvěřiny 
pod stálým veterinárním dohledem



Když svatba, tak v letovisku Studánka

Kde jinde než uprostřed lesa Včelného lze 
zorganizovat jeden z nejkrásnějších dnů v ži-
votě. Svatební sezona nám za chvíli vypukne, 
a  my nabízíme nejen kvalitní gastronomii, 
ale také romantické prostředí vhodné ke sva-
tebnímu obřadu v prostorách Letoviska Stu-
dánka. Venkovní obřady uprostřed přírody 

nebo přímo u pramene Studánky, či prostory 
ve  společenských sálech, hotelová fl oristka, 
prezidentské apartmá pro novomanžele… 
to vše a mnoho dalších doplňkových služeb 
nabízí hotel Studánka****.

Nuda je to jediné, co u nás neprožijete!
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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 únoru 2017

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
Horák Matěj   divize AUTOMOTIVE, Třebešov
Jiroud Michal   DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Kalousová Martina   A-PRESS, s.r.o.
Kašparová Vladislava   DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Králová Ladislava   divize WINDOWS, Lipovka
Krupka Pavel   divize WINDOWS, Lipovka
Ksandr Jan   divize WINDOWS, Lipovka
Kufová Jana   divize WINDOWS, Lipovka
Marková Miloslava   Farma Třebešov, s.r.o.
Mikulecký Daniel   divize SPRÁVA, Třebešov
Mottlová Veronika   divize AUTOCENTRUM, Lipovka
Prchalová Iva   divize AUTOMOTIVE, Třebešov
Přikryl Tomáš   divize AUTOMOTIVE, Třebešov
Smola Jiří   DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Smutný Martin   divize WOOD, Třebechovice p. O.
Svoboda Michal   DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Šanca Vojtěch   DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Šandorka Michal   divize AUTOMOTIVE, Třebešov
Šeďa Radoslav   DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Štěrba Miroslav   DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Talavašek Miloslav   MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka
Tarant Petr   divize WINDOWS, Lipovka
Tenglerová Alena   divize WOOD, Třebechovice p. O.
Vuong Dinh Nghia   divize WINDOWS, Lipovka


