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Slovo ředitele
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Téma čísla: 4Budoucnost je spojena 
s elektromobilitou 
a autonomním řízením
Budoucnost automobilů je spojena s elektromobilitou a autonom-
ním řízením. To si myslí ředitel Autocentra MATRIX v Lipovce Miro-
slav Moravec a značka Škoda, kterou jeho autocentrum zastupuje, 
mu dává za pravdu.

16
12

20Sklizeň se Farmě Třebešov 
i přes velké sucho vydařila
Věnují se zemědělství tak, jak to dělali po staletí naši předci. Země-
dělský podnik Farma Třebešov sice pracuje teprve čtvrtým rokem, 
ale navazuje na tradiční hospodaření v podhůří Orlických hor. Na 
Vrchách, v okolí Lična a Třebešova pracuje celkem na 760 ha půdy. 
Svou činnost navíc letos opět završil dožínkovou slavností.

Letní měsíce využívá celá řada firem k vydechnutí a nabrání nových sil. 
Divize MATRIX Automotive ovšem pilně pracuje i během letních veder. 
Důkazem jsou dvě velice důležitá jednání se zástupci společností 3M 
a DowDupont.

V létě uskutečnil MATRIX 
Automotive důležitá jednání

Vážení čtenáři,

držíte v rukou další vydání firemního měsíčníku 
společnosti MATRIX. Po srpnové pauze opět 
přinášíme noviny z bohatého světa holdingu 
MATRIX.

Téma čísla připadlo divizi Autocentrum, 
která se právě v těchto dnech připravuje na 
budoucnost automobilového průmyslu. Jak ří-
kám v rozhovoru, automobily budou v dalších 
letech spojeny s elektromotory a autonomním 
řízením.

Mimo jiné probíhají u nás v Lipovce změny, 
které nám již brzy umožní nabíjet elektromo-
bily různými způsoby, včetně power-bank ze 
solární energie.

Příjemné čtení přeje
 
 Miroslav Moravec

Dřevocentrum CZ 
otevřelo ve Znojmě 
a Prostějově nové pobočky
Celé léto zaměstnanci Dřevocentra pilně pracovali, abychom pro naše 
zákazníky otevřeli dvě nové prodejní pobočky společnosti, a to ve Zno-
jmě a Prostějově. Dnes si můžete přečíst podrobnosti o té znojemské.
Jako první jsme spustili 13. srpna prodej na pobočce Znojmo. Středis-
ko se nachází na strategickém místě na frekventované ulici Dobšická, 
kde sídlí většina prodejních firem a kam musí zajet pro materiál snad 
každý stavebník i domácí kutil. Celková plocha našeho areálu je 6 000 
m2, na které jsme vybudovali 40 metrů dlouho skladovou halu a pro-
dejní prostory s kanceláří.
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Budoucnost automobilové 
dopravy se píše již dnes

Škoda Vision E.
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Budoucnost automobilů je spojena s elek-
tromobilitou a autonomním řízením. To si 
myslí ředitel Autocentra MATRIX v Lipovce 
Miroslav Moravec a značka Škoda, kterou 
jeho autocentrum zastupuje, mu dává za 
pravdu.

„Budoucnost značky Škoda bude elektric-
ká. Plánujeme, že do roku 2025 zákazníkům 
nabídneme pět vozů s čistě elektrickým po-
honem v různých segmentech. Těší nás, že 
první vůz značky Škoda s čistě elektrickým po-
honem bude vyráběn v České republice. Toto 
rozhodnutí potvrzuje velkou důvěru koncernu 
v zaměstnance společnosti Škoda Auto. Je to 
důležitý krok pro budoucnost značky Škoda  
i České republiky jako jednoho z center auto-
mobilového průmyslu,“ říká na webu skoda-
-auto.cz předseda představenstva společnosti 
Škoda Auto Bernhard Maier.

Do roku 2025 má automobilka nabídnout 
celkem pět modelů s elektrickým motorem. 
První elektrifikovaný sériový model značky 
se přitom od roku 2019 bude vyrábět v Kva-
sinách, tedy hned v sousedství Autocentra  
MATRIX Lipovka. Bude se jednat o Škodu Su-
perb s plug-in-hybridním pohonem.

S budoucností automobilového průmyslu 
nás více seznámil právě ředitel Autocentra 
MATRIX Miroslav Moravec.

Celý automobilový průmysl se už nějaký 
čas chystá na masivní nástup elektromo-

bility. Jde s dobou i Autocentrum MATRIX  
z Lipovky?

„Na postupném zapojení elektromobilů do 
běžného silničního provozu již pilně pracuje-
me. Škoda Auto nám dala první signály svých 
požadavků na elektromobilitu během tohoto 
léta. V našem autocentru v současné době 
probíhají přípravy na instalaci první nabíjecí 
stanice. Děláme si průzkum průchodů, prodeje 
a kapacity našich prostor. Tomu následně při-
způsobíme počet nabíjecích stanic. V Lipovce 
budeme nabíjet jednak z nabíjecích stanic, ale 
budeme také vyměňovat celé baterie. Tím zá-
kazníkům uspoříme čas. První nabíjecí stanice 
se bude v Lipovce připravovat už během letoš-
ního roku. Bude se jednat o tzv. wallbox.“

Ne každý si dokáže pod nabíječkou elektro-
mobilu představit konkrétní pojem. Může-
te tento systém čtenářům více přiblížit?

„Pro nabíjení elektromobilů jsou k dispozici 
různé druhy systémů. Jedná se buď o rychlo-
nabíječky, nebo o pomalejší nabíječky pro uži-
tí v domácnosti. Ty ovšem potřebují speciální 
připojení. Podle mého názoru by ale nabíjení 
mělo být šetrné a pozvolné. To znamená, že by 
se energie měla přenášet v menším množství  
a během delšího časového úseku. Rychlonabí-
jení není pro stávající technologii ideální.“

Kolik dobíjecích stanic je na území České 
republiky dnes přibližně k dispozici?

„Podle dostupných informací je v současné 
době po České republice pouze 80 až 90 dobí-
jecích stanic.“

Na masivní příchod elektromobilů se 
Autocentrum MATRIX již pilně připravuje

„Děláme si průzkum průchodů, prodeje a kapacity našich prostor. Tomu následně přizpůso-
bíme počet nabíjecích stanic. V Lipovce budeme nabíjet jednak z nabíjecích stanic, ale budeme 
také vyměňovat celé baterie. Tím zákazníkům uspoříme čas. První nabíjecí stanice se bude  
v Lipovce připravovat už během letošního roku. Bude se jednat o tzv. wallbox.“

Budoucnost je spojena 
s elektromobilitou 
a autonomním řízením
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To tedy znamená, že se tato síť musí ještě dobudo-
vat. Teprve potom bude potenciál elektromobility 
využit naplno. Je to tak?

„Je to skutečně tak. Například Škoda Auto postupně 
buduje systém napájecích stanic v rámci své dodavatelské 
sítě. Je ovšem nutné zajistit do těchto míst správný příkon. 
Elektrické sítě zatím nejsou na velký objem nabíjení stavě-
ny. Například v Norsku, kde jezdí velké množství elektro-
mobilů, měli s nabíjením problémy. Když večer začala celá 
řada domácností nabíjet své elektromobily, spadla jim síť. 
Na tyto záležitosti se musíme připravit a počítat s nimi.“

Probrali jsme systém nabíjení. Jak to ale je se samot-
nými elektromobily. Kdy si je budeme moci v Lipovce 
koupit?

„To zatím nedokážu říct přesně, ale předpokládám, že to 
je otázka příštího roku. Koncern Volkswagen, kam Škoda 
spadá, své první elektromobily už má. Elektřinou je pohá-
něn VW Golf a také menší model Up. U Škodovky se počítá, 
že pro začátek bude připraven elektromobil z modelu Ci-
tigo. Škoda také vyvíjí model Vision E, který by měl jít do 
sériové výroby roku 2020. Podle dostupných údajů má být 
po roce 2024 až 34% prodaných vozů na elektrický pohon.“

To je blízká budoucnost. Jak vypadá současnost?
„Například v loňském roce se na celém světě prodalo 

přibližně 1 200 000 elektromobilů. Polovina přitom šla do 
Číny, druhý nejvyšší odbyt byl ve Spojených státech. Pak 
následovalo Norsko a pak Irsko. Elektromobily dnes přitom 
nakupují především velké společnosti a energetické společ-
nosti.“

Jak se vy osobně na elektromobilitu díváte?
„Elektromobil je podle mě to nejlepší, co zatím lidstvo  

v rámci pozemní dopravy vymyslelo. Elektrický motor je 
jednoduchý, nenáročný stroj. Jsou to jednoduché točivé 

stroje, u kterých se mění v podstatě pouze ložiska. Samo-
zřejmě tam také vzniká tzv. elektrické opotřebení kvůli 
ohřevu, ale to není tak markantní. Pokud tento motor ne-
přehřejete, vydrží desítky let. Proto lze předpokládat, že  
k elektromotorům bude automobilový vývoj směřovat.“

Častým argumentem proti elektromotorům je jich 
malý dojezd…

„Na dojezdu se skutečně ještě musí zapracovat. Tento 
problém jde ruku v ruce s rozšířením sítě nabíjecích sta-
nic. V současné době by se s elektromobilem mělo najet 
minimálně 500 kilometrů. Reálně ale zatím najedou pouze 
poloviční vzdálenost. Je totiž nutno počítat s dalšími ener-
getickými výdaji auta – světly, klimatizací, apod. Dalším 
dnešním problémem jsou pak ceny, které jsou asi o třetinu 
vyšší než u podobných vozů s jinými druhy pohonu.“

Závěrem nám řekněte, kdy jste se vy osobně potkal po-
prvé s elektromobilem značky Škoda.

„První elektromobil jsem měl v Autocentru MATRIX už 
roku 2010, byla to Škoda Octavia Combi. Škodovka se teh-
dy prezentovala na výstavě v Potštejně a z Mladé Boleslavi 
přijel po vlastní ose.“

Škoda Vision E je elektromobil vyvíjený společností Škoda Auto, který byl poprvé představen v roce 2017 na veletrhu v čínské Shanghai. 
Zatím se jedná o automobilový koncept, který by měl jít do sériové výroby roku 2020. Dole detail nabíjení elektromobilu.
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Na Dnu testovacích jízd se najelo 
více než dva tisíce kilometrů

MATRIX INFO | autocentrum

sdg

Sportovní areál v Solnici se pro poslední prázdninový den 
proměnil k nepoznání. Stovky lidí přišly na další Rodinný 
den se Škoda Auto, který nabídl pestrou paletu nejrůzněj-
šího vyžití. Jednou z hlavních atrakcí byl pak Den testova-
cích jízd Autocentra MATRIX.

Pro zájemce o projížďku v atraktivních modelech Škoda 
byla připravena kompletní paleta všech vozů Škoda. K dispo-
zici byla vlajková loď značky Superb, obě „esúvéčka“ Kodiaq  
i Karoq, stejně jako dlouhodobě nejprodávanější Octavia. Ne-
mohly samozřejmě chybět ani modely Rapid, Fabia a nejmenší 
Citigo.

U stánku se při registracích od rána do pozdního odpoled-
ne vystřídaly desítky lidí. Celkově pak zaměstnanci Autocentra 
MATRIX absolvovali 153 jízd a najeli úctyhodných 2 388 km. 
A právě tomuto číslu se nejvíce přiblížila při tipovací soutěži 
Andrea Kumštová ze Solnice, která tipovala, že se najelo 2 394 
km a vyhrála tak zapůjčení nové Fabie combi s plnou nádrží na 
víkend.
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V Autocentru MATRIX se konala schůzka, která potvrdila no-
vou výstavbu zákaznického centra v Lipovce. Centrum bude 
sloužit zaměstnancům společnosti Škoda Auto. Setkání se 
zúčastnili zleva Ing. Oldřich Šubrt a Ing. Eva Kancnýřová ze zá-
kaznického centra Škoda v Mladé Boleslavi, ředitel Autocentra 
MATRIX Miroslav Moravec, ředitel Škody Auto v ČR Ing. Luboš 
Vlček a za MATRIX, a.s. Jaroslav Švarc.

Zanedlouho si připomeneme sto let od založení samostat-
ného Československa. Na tuto výjimečnou událost se při-
pravila i společnost Škoda Auto, která připravila speciální 
design interiéru svých vozů. Ten odkazuje právě na toto 
významné výročí.

Autocentrum MATRIX 
přivítalo vzácnou 
návštěvu

Na výročí založení 
republiky zareagoval 
i design Škodovek

Dožínkové oslavy v Třebešově navštívila 
řada významných osobností

2 Edice 100, Produktový management ŠA ČR, 2.7.2018 

Plaketka + volant 

Edice 100 

Ilustrativní zobrazení 
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„V rámci letošních Krajkářských slavností ve Vamberku 
představily své práce ve výstavních prostorách místní radni-
ce krajkářky z Krušných hor. Ty jsou tradiční krajkářskou ob-
lastí, ve které bylo krajkářství rozšířeno ještě ve větší míře, 
než je tomu na známějším Vamberecku. Jako každý rok byla 
i letos krajkářská díla prezentována za přispění společnosti 
MATRIX, a.s., za což jí patří poděkování.“

Mgr. Jan Rejzl

Divize MATRIX Wood dodala sušené hoblované řezivo na 
zajímavou realizaci brněnské společnosti ConWe. Instala-
ce na obrázku je součástí projektu, který se snaží bojovat  
v areálech měst s klimatickými změnami. Jedná se o pavi-
lon, který představuje nové technologie a nabízí možnost 
odpočinku a sociální interakce. Součástí stavby jsou solární 
panely, biofiltr na srážkovou vodu a zeleň. Objekt je navíc 
možné rozebrat a přemístit na jiné místo.

Poděkování 
za pomoc při pořádání 
Krajkářských slavností

Hoblované řezivo 
divize Wood bojuje 
se změnami klimatu

Dožínkové oslavy v Třebešově navštívila 
řada významných osobností

Produkty divize MATRIX Wood nově dopravují vozidla s atrak-
tivním designem krycích plachet. Povedenou prezentaci dře-
vařského provozu v Třebešově už můžete vidět na dvou vo-
zech s plachtami. Novou vizáž navíc již brzy dostanou také dva 
kontejnery.

Divize Wood má 
nový reklamní prostor

Léto nám pomalu, ale jistě končí. V Letovisku Studánka u Rych-
nova nad Kněžnou budou ale mít na co vzpomínat. Červenec  
a srpen byly plné povedených akcí, na kterých se vystřídala 
celá řada lidí. Patřil mezi ně například letní animační program 
nebo Míša Růžičková a její vystoupení pro děti. Více si povíme 
v příštím vydání MATRIX Info.

Studánka 
prožila pestré léto

2 Edice 100, Produktový management ŠA ČR, 2.7.2018 

Plaketka + volant 

Edice 100 

Ilustrativní zobrazení 
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Stejně jako loni...
...letošní ročník MATRIX Cupu skončil 
na stupních vítězů naprosto totožně jako ten loňský.

Jedenadvacátý MATRIX Cup 
přinesl kuriózní situace
Mimopracovní aktivity jsou součástí společnosti MATRIX 
již více než čtvrt století. Nejstarší nepřetržitě pořádanou 
akcí je potom tradiční turnaj v malé kopané MATRIX Cup, 
který poslední prázdninovou sobotu organizuje divize Au-
tomotive.

Letos se fotbalisté na hřišti v Třebešově sešli již po  
jedenadvacáté a opět se bylo na co dívat. Do soutěže se při-
hlásilo sedm týmů a hrálo se systémem každý s každým do 
jedné tabulky. Chyběl obvyklý účastník TPCA Kolín, který letoš-
ní účast odřekl kvůli svatebním povinnostem jedné z hlavním 
opor.

Turnaj přinesl i kuriózní situace. Po posledním zápase totiž 
mělo hned pět týmů stejný počet bodů i vítězství ve vzájem-
ných zápasech. Pro spravedlivé určení pořadí tak museli orga-
nizátoři vyhodnotit až skóre. Až to tedy odpovědělo na otázku 
závěrečného účtování. 

Dalši kuriozitou pak byl fakt, že stupně vítězů vypadaly na-
prosto stejně jako loni, tedy Federal Mogul, Matrix Automoti-
ve a Obec Třebešov. Dále se mužstva umístila v pořadí Hyundai 
Nošovice, Iveco Vysoké Mýto, Škoda Auto Kvasiny a JVP Praha. 

Vedle nezbytného občerstvení byla připravena i závěrečná 
perlička v podobě vystoupení známé regionální rockové kape-
ly 4Watty.

Vítězem turnaje se stal tým Federal Mogul. Druhý byl pořádající MATRIX Automotive (níže). Ceny předával patron akce Jaroslav Švarc, ředitel divize 
Automotive.
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1. místo

sobota 1.září 2018
hřiště v Třebešově

2. místo

4. místo

6. místo

3. místo

5. místo

7. místo
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V létě uskutečnil MATRIX 
Automotive důležitá jednání

Letní měsíce využívá celá řada firem k vydechnutí a na-
brání nových sil. Divize MATRIX Automotive ovšem pilně 
pracuje i během letních veder. Důkazem jsou dvě velice 
důležitá jednání se zástupci společností 3M a DowDu-
pont.

Ředitel Automotivu Jaroslav Švarc se nejprve setkal s no-
vou generální ředitelkou firmy 3M Česko paní Aigul Temiro-
vou. Rodilá Kazaška, která pracovala pro 3M na Ukrajině, se tak 
seznámila s náplní práce a přístupem největšího průmyslové-
ho distributora 3M pro Česko a Slovensko.

„Spolupráce v rovině brusných a lepicích systémů, ochran-
ných folií, přesného broušení a pracovních ochranných pomů-
cek trvá více než 25 let,“ upřesnil Jaroslav Švarc.

Druhým neméně důležitým setkáním byla pracovní schůzka 
s novým ředitelem DowDupont pro region Německa, Švýcar-

ska, Rakouska, Čech a Slovenska panem Thorstenem Schmid-
tem. 

„S Thorstenem se známe již delší dobu, protože jsme spo-
lečně pracovali před patnácti lety v závodech Volkswagenu  
a Škody Auto. Věříme, že na poli PUR lepidel a teplotně vy-
tvrditelných epoxidů navážeme na naše historické obchodní 
úspěchy,“ doplnil ředitel Švarc.

Automotive nesnižuje 
pracovní tempo
Letní měsíce využila divize MATRIX Automotive 
k důležitým schůzkám.

Zleva Jaroslav Švarc, ředitel divize Automotive, Aigul Temirova, generální ředitelka 3M Česko a Ing. Libor Burian, generální 
ředitel Matrix, a.s. Dole je Jaroslav Švarc s Thorstenem Schmidtem, obchodním ředitelem Dow Dupont central region.
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Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

Jana Kufová, tel.: 777 712 783
Petr Karásek, tel.: 778 493 232

MATRIX Windows dodal nová 
okna pro dobrušské gymnázium

Do nového školního roku vstoupili studenti Gymnázia 
Dobruška s parádním výhledem z nových oken, které 
pro jejich školu dodala společnost MATRIX Windows.

Zaměstnanci z Lipovky dokončili rozsáhlý projekt už  
v červnu. Otvorové prvky byly dodávány pro společnost 
Stating, s.r.o. V první fázi se vyměnila okna v tělocvičně, 
spojovacím krčku a jídelně. Potom se osazovala nová okna  
v hlavní budově.

Gymnaziální budova tak prošla celkovou revitalizací. 
Nová okna jsou z profilu Gealan IQ 9000 v barevné vari-
antě zlatý dub/bílá. Tento systém je přitom vhodný i pro 
pasivní domy.
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V Třebešově se suší 
ve třinácti komorách
Areál divize MATRIX Wood doplnilo devět nových sušicích komor 
od společnosti Katres Jihlava.

Středisko Třebešov 
má devět nových sušicích komor
Vzhled rozsáhlého areálu společnosti MATRIX v Třebešo-
vě postupně dostává konečnou podobu. Poslední výraz-
nou změnou je devět nových sušicích komor, které doplni-
ly čtyři komory, které pro divizi Wood sloužily už dlouhou 
řadu let.

Nové komory od společnosti Katres Jihlava jsou ideální pro 
sušení všech druhů řeziva, a to v té nejvyšší kvalitě. Původní ka-
pacita 140 m3 vsázky řeziva byla nově navýšena o dalších 490 
m3. Dnes se tedy v Třebešově suší dohromady na jedno nave-
zení téměř 630 m3 řeziva. V rámci investice byl také navýšen 
výkon kotelny, přičemž byl instalován nový druhý topný zdroj 
o výkonu 1 MWh.

Materiál sušáren tvoří prvotřídní hliníkové profily, u kterých 
je garantována dlouhá životnost. Samozřejmostí je vysoká 
odolnost proti drsnému zimnímu počasí. O proudění vzduchu 
v komoře se starají výkonné ventilátory. Kvalitu výsledného vý-
robku potom zajišťuje vlhčicí systém.
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Představujeme středisko Třebešov 
z ptačí perspektivy

Areál společnosti MATRIX v Třebešově vypadá ze vzduchu skutečně impozantně. V popředí vidíte halu Farmy Třebešov, vlevo od ní je Penzion U Lišá-
ka. Výše je největší stavba areálu – objekt nové pilnice, na kterou vpravo navazují haly hoblovaného programu a manipulační linka kulatiny. Zcela vpra-
vo je pak solární elektrárna. Na fotografiích dole je vlevo sklad kulatiny, vpravo nahoře hala hoblovaného programu a dole pak interiér nové pilnice.
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Znojemský areál stojí 
na ploše 6 000 m2

Dřevocentrum otevřelo ve Znojmě 
a Prostějově nové pobočky

Celé léto zaměstnanci Dřevocentra pilně pracovali, aby-
chom pro naše zákazníky otevřeli dvě nové prodejní po-
bočky společnosti, a to ve Znojmě a Prostějově. Dnes si 
můžete přečíst podrobnosti o té znojemské.

Jako první jsme spustili 13. srpna prodej na pobočce Zno-
jmo. Středisko se nachází na strategickém místě na frekven-
tované ulici Dobšická, kde sídlí většina prodejních firem a kam 
musí zajet pro materiál snad každý stavebník i domácí kutil. 
Celková plocha našeho areálu je 6 000 m2, na které jsme vy-
budovali 40 metrů dlouho skladovou halu a prodejní prostory 
s kanceláří.

Základní nabídkou je kompletní sortiment stavebního ře-
ziva, hranolů, fošen, latí a prken, dále kompletní hoblovaný 
program v podobě palubek, KVH profilů, hoblovaných prken 
a také deskový materiál jako jsou OSB desky a překližky. Na 
vzniklé prodejně lze zakoupit široký sortiment spojovacího 
materiálu, chemických přípravků pro ochranu dřeva a také ná-
těrové hmoty.

Otevíráme! Slavnostního otevření nové pobočky ve Znojmě se zúčasnili zleva projektový manažer MATRIX, a.s. Ing. Martin 
Bárta, ředitel společnosti Dřevocentrum CZ Ing. Martin Konvalina, majitel společnosti Ing. Libor Burian a vedoucí Dřevocentra 
pro oblast Moravy Ing. Martin Šimíček.

Zákazníci mohou využít naší nabídky impregnace dřeva  
v impregnační vaně, kde lze smáčet materiál do délky až 8 me-
trů. Jsme také připraveni zákazníkům dlouhý materiál nadělit 
na požadované délky pro snazší transport. Zákazníci mohou 
také využít našeho servisu v podobě zajištění dopravy .
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Od prvního dne otevření jsme se setkali s pozitivní odezvou 
od zákazníků, kterých nadále přibývá. Pozitivně byla přijata 
marketingová nabídka na vybrané materiály, zákazníci se o nás 
dozvěděli také z reklamy na rádiu a firemní zákazníci dorazili 
na základě rozeslaných zvacích dopisů.

Dne 6. září se konalo slavnostní zahájení prodeje za účasti 
majitele společnosti Dřevocentrum CZ, pana Ing. Libora Buria-
na a pozvaných zástupců výrobců, kteří se podíleli na nasklad-
nění materiálů do této pobočky. Po slavnostním zahájení byla 
přestřižena páska a sklad slavnostně otevřen.

Druhou pobočku, kterou jsme otevřeli 3. září v Prostějově, 
přiblížíme v příštím vydání.

Perličkou dne bylo setkání majitelů firem Dřevocentrum CZ 
a HPM TEC, s.r.o. pánů Burianů.
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Starý javor nahradila 
v Letovisku Studánka lípa

Návštěvníci Letoviska Studánka při příchodu k hlavní hotelové budově po léta míjeli starý javor. Ten musel být ale 
pokácen a bude nahrazen novým stromem. Vzhledem k výročí sta let od založení republiky byla vhodně vybrána lípa.

Jak je patrné na fotografiích, kácení majestátního stromu nebylo vůbec jednoduchou záležitostí. Musela přijet technika s vyso-
kozdvižnou plošinou. Velikost stromu a blízkost hotelové budovy totiž donutily dělníky strom řezat po částech.

Práce se vydařila na výbornou a tak vznikl prostor pro nový strom, který bude klienty Studánky vítat další desítky let. Lípa Re-
publiky  bude vysazena v neděli 16. září v 16 hodin.
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Farma Třebešov děkuje...
...všem pachtýřům za pronájem půdy a za důvěru, kterou ve Far-
mu vkládají a umožňují tak hospodaření na 760 ha půdy. Jsme 
za to vděční a všechny ubezpečujeme, že provozujeme tradiční 
hospodářství. Nepoužíváme digestát z bioplynových stanic, ale 
chlévskou mrvu.

Sklizeň se Farmě Třebešov 
i přes velké sucho vydařila
Věnují se zemědělství tak, jak to dělali po staletí naši 
předci. Zemědělský podnik Farma Třebešov sice pracu-
je teprve čtvrtým rokem, ale navazuje na tradiční hos-
podaření v podhůří Orlických hor. Na Vrchách, v okolí 
Lična a Třebešova pracuje celkem na 760 ha půdy. Svou 
činnost navíc letos opět završil dožínkovou slavností.

„Farma Třebešov hospodaří na pozemcích na Vrchách, 
kde dříve působilo zemědělské družstvo Lično-Voděra-
dy. Jsme velice rádi, že po bouřlivých letech můžeme na 
Vrchách navázat na tradici místního zemědělství, což sym-
bolizují i obrazy v kanceláři Farmy Třebešov, které dříve vi-
sely v kanceláři pana Zaňky v Ličně,“ upozornil majitel spo-
lečnosti Ing. Libor Burian.

Zemědělský podnik z Třebešově celkově hospodaří 
na 760 ha. Ječmenem jarním a řepkou přitom v tomto 
roce bylo oseto 132 ha a pšenicí ozimou dokonce 230 ha. 
Dobrou zprávou je, že i přes velké sucho byly letošní výnosy 
nadprůměrné. V dohledné době se navíc připravuje sklizeň 
soji a kukuřice.

„Nyní se těšíme na sklizeň soji. Díky nevyzpytatelnému 
počasí jsme s letošní sklizní o celý měsíc v předstihu,“ pro-
zradil vedoucí rostlinné výroby Farmy Třebešov Stanislav 
Rejman.

Sucho je skutečně velký problém celého českého ze-
mědělství. Podle odborníků je naše krajina k nedostatku 
vody velmi náchylná. Nejlepší cestou, jak s tímto nešvarem 
bojovat, je úsilí o lepší udržení vody v krajině. Recept našli  
i v Třebešově.

„Zajistili jsme 6 500 tuny hnoje na pozemky v okolí Voje-
nic, Ježkovic, Radostovic a Lična. Stejně tak budou vyhno-
jeny všechny pozemky v katastru Třebešova a Lible,“ infor-
moval vrchní agronom Farmy Třebešov Jiří Vrána.

S pomocí hnoje bojuje Farma Třebešov se suchem, hnůj 
totiž pomáhá s lepší vsakovatelností vody a zabraňuje tak 
erozi půdy. Opatření proti suchu jsou velmi důležitá, pro-
tože zemědělský podnik z Třebešova má v regionu velké  
a dlouhodobé plány. 

„Bude vybudováno nové moderní zemědělské středisko, 
jehož centrem budou pozemky, které Farma obdělává. Dů-
vodem těchto investic je snaha o dlouhodobě udržitelné 
zemědělství. V plánu je navíc také zahájení živočišné výro-
by,“ odkryl další směřování Farmy Třebešov Libor Burian.

Úrodu Farmy Třebešov sklízely dva kombajny a skladuje se v nové hale v areálu firmy. Před nakladačem vidíte zleva agronoma Farmy Třebešov 
Jiřího Vránu, Ing. Libora Buriana a vedoucího rostlinné výroby Stanislava Rejmana
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Dožínková tradice 
pokračovala 

v Třebešově i letos

Třebešov zažil další povedenou 
dožínkovou veselici

Už se pomalu stává tradicí, že společnost Farma Třebešov 
zakončí svou sklizeň Dožínkovou oslavou. Nejinak tomu 
bylo v sobotu 25. srpna.

Na dožínkový průvod navázala Mše svatá celebrovaná fa-
rářem Mg. Janem Bystrým z Černíkovic. Během dne si bylo 
možné v areálu společnosti MATRIX prohlédnout budovu 

nové pilnice. Pro nejmenší byla navíc připravena řada dalších 
aktivit.

Ke zhlédnutí byly vystaveny vozy Škoda z Autocentra MA-
TRIX Lipovka, ale také zemědělská technika. Samozřejmostí 
bylo občerstvení staročeskými specialitami, gulášem nebo pi-
vem z Městského Podorlického pivovaru z Rychnova n. K..
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Společnost MATRIX 
podporuje komunitní 
život své domovské obce

Občané z domovské obce 
společnosti MATRIX vyrazili na výlet

Obecní úřad Třebešov ve spolupráci se společností 
Matrix, a.s. uspořádal v sobotu 28. července tradiční 
výlet občanů Třebešova.

Akce se zúčastnilo padesát výletníků, kteří zavítali  
k sousedům do Polska. V plánu bylo navštívit hned něko-
lik zajímavých památek. První z nich byla pevnost Klodzko  
s rozsáhlým opevněním a podzemními tunely. Po společ-
ném obědě v centru města se skupina vydala do nedaleké-
ho Minieurolandu, zde mohli návštěvníci obdivovat zmen-
šeniny nejznámějších evropských staveb. Pak už občané  
z Třebešova pokračovali ke kostelu Svaté Panny Marie Sněž-
né a na vodopády Wilczki. Výlet zakončilo opékání vuřtů  
v obci Nowa Wies.
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divize Automotive
Hübner René
Slánský Marek

divize Autocentrum
Jirušková Zdenka
Paulík Patrik

divize Wood
Štencl Jaroslav
Pop Martin
Pavodová Marta

divize Windows
Honsnejmanová Vladimíra
Pátek Lukáš
Syrový Jaroslav
Štěpnička Pavel
Rampír Miloš
Velcová Ivana
Toman Jiří

Matrix Hotels, s.r.o.
Dostálková Kateřina
Hánělová Lenka
Kovář Martin
Doncová Marie
Jánešová Ludmila

Farma Třebešov, s.r.o.
Rejman Stanislav
Vrána Jan

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

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

Zaměstnanecké Benefity

Den volna
navíc

Levnější
elektřina

Mobilní
tarify

Sleva na zboží
MATRIX

Životní
pojištění

Penzijní
připojištění

Doporuč
kolegu

Doporuč
zákazníka

Závodní
stravování

Naši oslavenci
v září 2018



Rychnov nad Kněžnou

Tel.: +420 494 389 200, E-mail: recepce@hotelstudanka.cz, www.hotelstudanka.cz


