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Nová ŠKODA BEZ STAROSTÍ. Operativní leasing nové generace 
nyní pro všechny modely a konfi gurace.
Vychutnat si pocit nezávislosti je stejně snadné jako získat nový vůz se službou ŠKODA BEZ STAROSTÍ. Nyní si 
můžete výhodně pronajmout kterýkoliv model ŠKODA, třeba stylový RAPID SPACEBACK. 
Díky jednoduché měsíční platbě, která zahrnuje pojištění i servis, si prostě zvolíte barvu, výbavu a délku 
pronájmu – a pak už jen jezdíte svým novým vozem ŠKODA. Jednoduše, bez starostí… Takto!

www.skodabezstarosti.cz

Vzorový příklad operativního leasingu na vůz RAPID SPACEBACK Ambition 1,0 TSI 70 kW v ceně 362 390 Kč s paketem PLUS. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 20 000 km ročně. Uvedená pravidelná 
měsíční splátka 4 999 Kč včetně DPH obsahuje službu ŠKODA Předplacený servis STANDARD na 5 let, nebo 100 000 km a povinné ručení i havarijní pojištění. Tato indikativní nabídka není nabídkou 
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

UKAŽTE MĚSTU
ZÁDA NEBO STYL.

JAK TO?

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA RAPID SPACEBACK: 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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Slovo ředitele
Ing. Libor Burian, 
MBA

téma čísla: 4Nastupuje čtvrtá 
generace průmyslu.
Matrix nestojí stranou
Současný svět čelí celé řadě výzev. Jednou z nich je i dal-
ší fáze průmyslové revoluce, o které se začalo mluvit jako 
o tzv. Průmyslu 4.0. Energetika, obchod, logistika a vůbec 
celý průmysl prochází právě v těchto dnech bouřlivým vývo-
jem, který mění jeho podobu. Firmy si začínají uvědomovat, 
že bez digitalizace a robotizace se ve tvrdé světové konku-
renci prostě neobejdou a podnikají proto potřebné kroky.

16Autocentrum na
Dnu testovacích jízd
Autocentrum MATRIX Lipovka se zúčastnilo tradičního Dne tes-
tovacích jízd ŠKODA 2017. Tentokráte se základnou v Solnici. Kdo 
chtěl spatřit medvěda nebo odhalit tajemství legendárního sněžné-
ho muže, ten nemohl v neděli 3. září chybět v areálu SK Solnice, kde 
si lidé užívali Dny testovacích jízd. Příchozím se věnovali zaměstnan-
ci Autocentra MATRIX Lipovka.

10

18Stavíme
pilu
„Jedinečnost naší pilnice spočívá v možnosti zpracování různých 
druhů dřevin, což není obvyklé. Další moderní evropské dřevařské 
závody se obvykle orientují na omezený počet dřevin, kdežto MAT-
RIX  již brzy dokáže zpracovat jakékoli dřevo,“ upozornil na jedineč-
nost třebešovského projektu finanční ředitel společnosti MATRIX 
Ing. Jakub Kaloč. Novou pilnici budou řídit sofistikované počítačo-
vé systémy, tím pádem se z dělníků stávají operátoři.

„To bylo asi před 20 kily... Plakáty jsme kreslili vodovkama a vylepo-
vali je po okolních vesnicích a městech. Přípravy vrcholily vyháně-
ním krtka ze hřiště, což ostatně děláme dodnes.“ O tradičním fot-
balovém turnaji jsme si popovídali s jeho zakladatelem, ředitelem 
divize MATRIX Automotive Jaroslavem Švarcem. 

MATRIX Cup slavil 
dvacáté narozeniny

Vážení zákazníci, obchodní partneři, přátelé,

dostává se vám do rukou zářijové vydání  
MATRIX Infa. Před časem jsme se rozhodli, že 
podobu našeho firemního časopisu posuneme 
zase o kus dál a výsledek máte nyní před sebou.

Zvětšili jsme formát a přidali novou grafic-
kou podobu, se kterou se budete setkávat pra-
videlně každý měsíc, stejně jako s novinkami  
z barevného světa společnosti MATRIX.

Příjemné čtení přeje
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nastupuje 
čtvrtá generace průmyslu.
Matrix nestojí stranou

Kontrolní den na stavbě moderního provozu pilnice v Třebešově. Zleva projektový manažer Ing. Martin Bárta,
generální ředitel MATRIX, a.s. Ing. Libor Burian, MBA, finanční ředitel Ing. Jakub Kaloč a vedoucí obchodu divize MATRIX Wood Richard Ferkl.
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Společnost MATRIX 
na Setkání lídrů 
průmyslu a dopravy 
2017

Co je to Průmysl 4.0?
Průmysl 4.0 (někdy též čtvrtá průmyslová revoluce) je pojmenování souboru digitalizace, auto-
matizace výroby a změn na trhu práce. O tomto trendu se poprvé zmiňuje dokument, který byl 
představen na veletrhu v Hannoveru v roce 2013. Základní vize tzv. čtvrté průmyslové revoluce 
se objevily ale už v roce 2011 a předpokládají vznik tzv. „chytrých továren“, které budou využí-
vat kyberneticko-fyzikální systémy. Tyto provozy postupně převezmou opakující se a jednoduché 
činnosti, které do té doby vykonávali lidé. Díky tomu se změní pracovní trh, protože bude ohrože-
na zaměstnanost osob s nízkou kvalifikací. Na druhou stranu by ale měla vznikat nová pracovní 
místa, která však budou vyžadovat vyšší kvalifikaci zaměstnanců. Čtvrtá průmyslová revoluce se 
zavádí na základě metod strojového vnímání, autokonfigurace a autodiagnostiky a s počítačovým 
spojením strojů a dílů. Produkty i stroje dostanou čipy, pomocí nichž je bude možné kontrolo-
vat a obsluhovat přes internet. Dále se budou využívat cloudová úložiště, 3D tisk, datová centra, 
automatické hlášení problémů či „chytré sklady“, které samy informují o docházejících zásobách.

Matrix info | téma čísla 

Současný svět čelí celé řadě výzev. Jed-
nou z nich je i další fáze průmyslové revo-
luce, o které se začalo mluvit jako o tzv. 
Průmyslu 4.0. Energetika, obchod, logis-
tika a vůbec celý průmysl prochází právě 
v těchto dnech bouřlivým vývojem, který 
mění jeho podobu. Firmy si začínají uvědo-
movat, že bez digitalizace a robotizace se 
ve tvrdé světové konkurenci neobejdou  
a podnikají potřebné kroky.

Trendy doby zachytila také firma MAT-
RIX, a.s. z Třebešova, jejíž zástupci navštívili 
Setkání lídrů průmyslu a dopravy 2017, které 
pořádal CEEC Research a Aplis.cz. Jednalo se  
o klíčové setkání vrcholných představitelů stá-
tu a zástupců největších průmyslových spo-
lečností České republiky, na které byl MATRIX 
pozván jako jedna ze sedmdesáti firem Česka 
Ministerstvem průmyslu a obchodu.

„MATRIX se v posledních letech zaměřil na 
svůj rozvoj, důkazem toho je především stav-
ba nového dřevařského závodu v Třebešově. 
Jedná se o komplexně inovovaný provoz, 
jehož součástí nebude jenom nová pilnice, 
ale také nová kotelna, sušárny a výroba KVH 
a BSH hranolů, stejně jako zcela nový systém 
logistiky. Bude se tedy jednat o provoz připra-
vený na budoucnost, který splňuje podmínky 
průmyslu 4.0,“ vysvětluje generální ředitel 
MATRIX, a.s. Ing. Libor Burian MBA, který se 
konference zúčastnil společně s finančním 
ředitelem Ing. Jakubem Kaločem.

Čtvrtá průmyslová revoluce jde ruku v ruce 
s vysokou robotizací a automatizací výroby. 
Její součástí je logicky i snížení počtu pra-
covních sil, což ale na druhou stranu umož-
ní stávajícím zaměstnancům zvýšit výdělek.  
V reáliích současného Rychnovska jde o zřej-
mě jedinou možnou cestu vývoje, protože 
podhůří Orlických hor je prostě a jedno-
duše přezaměstnané. Tento problém celá 
řada firem řeší třeba dovozem zahraničních 
zaměstnanců.

„Investice do inovace dřevařského provo-
zu jsme připravovali s předstihem s tím, že  
o 70 % snížíme počet zaměstnanců, ale při-
tom čtyřikrát zvýšíme produktivitu práce,“ 
pokračuje Libor Burian.

Podobný postup je v dnešním světě nut-
ností, protože vše nasvědčuje tomu, že na 
trhu nepřežijí firmy s nízkou profitabilitou zis-
ků a vysokou personální náročností. Takové 
firmy totiž nebudou schopny své zaměstnan-
ce zaplatit.

Takto zásadní změny musí být řízeny  
z nejvyšších pater naší společnosti, proto 
musí zaznít, že vláda České republiky má  
v legislativním nastavení pro zavedení nové 
průmyslové revoluce stále co dohánět, pře-
devším pak ve správném zacílení dotačních 
prostředků. Na druhou stranu ale už řadu 
kroků podnikla. Důkazem je i výše zmíněná 
konference.
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Změny v průmyslu jsou v řadě zemí doprovázeny větším 
důrazem na ekologii. Velice živá diskuze se vede také v Evro-
pě, kde jde příkladem Německo. Vláda Angely Merkelové 
na základě havárie elektrárny v japonské Fukušimě odmítla 
další rozvoj atomové energie.

Naši západní sousedé vsadili na obnovitelné zdroje  
a zelenou energii reprezentovanou především vodními, 
větrnými a solárními energetickými zdroji.

„MATRIX je firma hlásící se k ekologické odpovědnosti. 
Využíváme fotovoltaickou elektrárnu a odpadní produk-
ty z dřevařského závodu. Teplem z odpadní kůry a pilin je 
vytápěno nejenom středisko Třebešov, ale také letovisko 
Studánka. Každý klient Studánky tak může říct, že svým 
pobytem ani trochu nezatížil životní prostředí. V Třebešově 

je přebytečné teplo navíc využito v sušárnách řeziva, takže 
je stoprocentně spotřebováno,“ upozorňuje na ekologické 
zaměření společnosti MATRIX generální ředitel Libor Burian  
a dodává, že je MATRIX soběstačný i s vodou, která je čerpá-
na z místního vrtu.

V blízké budoucnosti navíc třebešovská firma připravu-
je další investice do úsporných energetických opatření.  
Za všechny jmenujme instalaci solárních panelů na střechy 
budov.

Jak je patrné, nejenom český průmysl čeká v příštích 
desetiletích technologický posun, jehož výsledkem bude 
nová podoba trhu.

A v něm uspějí pouze připravení.

Důležitost konference podtrhly i osobnosti, které se jí zúčast-
nily. Za všechny jmenujme místopředsedu vlády Pavla Bělo-
brádka. Přijeli také generální ředitel společnosti MATRIX Ing. 
Libor Burian, MBA a finanční ředitel Ing. Jakub Kaloč. 

Osobnosti konference
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Změny ve vrcholném 
managementu společnosti MATRIX
V životě každé firmy dochází k personálním změnám. 
Nejinak je tomu u třebešovské společnosti MATRIX, 
kde se ředitel Dřevocentra CZ Vlastimil Chaloupka pře-
sunul na stejnou pozici v divizi MATRIX Wood. Na jeho 
místě v Dřevocentru ho vystřídal Ing. Martin Konvalina, 
původně obchodní ředitel divize MATRIX Windows.

„Od 1. září jsem byl pověřen úkolem podílet se organizač-
ně na náběhu výroby nové pilnice v Třebešově, a tak se po 
čtyřech letech v Dřevocentru CZ vracím na pozici ředitele 
divize Wood,“ objasnil podstatu změn nový ředitel divize 
MATRIX Wood Vlastimil Chaloupka, kterého v Dřevocentru 
nahradil Ing. Martin Konvalina.

Před ředitelem Chaloupkou stojí velký úkol v podobě 
rozjezdu nové pilnice. Montáž technologie je již v závěreč-
né fázi a v září se již budou oživovat jednotlivé pořezové 
stroje. Zahájení zkušebního provozu je naplánováno od 
října, a do konce roku 2017 bude pořezová linka vyladěna  
k plánovanému výkonu.

„Mým hlavním cílem bude ve spolupráci s kolegy a spolu-
pracovníky z divize vrátit Woodu respekt u dřevařské veřej-
nosti. Přece jen se zde rok neřezalo a tak se některé vazby 
a vztahy přerušily. V příštím roce nás čeká ještě dokončení 

dalších investičních celků. Budeme dostavovat další sušicí 
komory, k tomu novou kotelnu a měla by se instalovat také 
technologie na výrobu KVH hranolů,“ plánuje budoucnost 
nový ředitel Chaloupka.

Další změnou je personální postup Ing. Martina Konva-
liny, který z pozice obchodního ředitele divize Windows 
postoupil na ředitele Dřevocentra CZ. S tím je také spojena 
jeho pracovní náplň.

„Nové odpovědnosti mi přibudou především za celko-
vý hospodářský výsledek divize, personální uspořádání  
a strukturu firmy. Vzhledem k tomu, že má Dřevocentrum 
CZ celkem 11 poboček po České republice, nelze jedno-
značně upřednostňovat jediný úkol. Určitě je ale nutné 
udržet stabilitu poboček a dokončit letošní úspěšný prodej-
ní rok až do konce,“ připravuje se na novou pozici ředitel 
Konvalina.

Dřevocentrum CZ dlouhodobě plánuje hlavně rozšiřo-
vání a zkvalitňování prodejní sítě a s tím spojené zvýšení 
obratu divize. Vzhledem k počtu poboček se bude muset 
také přistoupit na změny v personálním uspořádání tak, aby 
jednotliví vedoucí prodejních poboček měli více času přede-
vším na prodej.
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Společnost MATRIX chce být ve svém oboru nejlepší, proto 
vítá možnost stát se partnery spolků a obcí se stejnými ambi-
cemi. Třebešovská firma proto s povděkem přijala nabídku 
obce Přepychy, jejich spolků a spolku ABAKUS a zúčastnila se 
dění v obci během udílení ocenění a titulu VESNICE KRÁLO-
VÉHRADECKÉHO KRAJE 2017. Štafle z divize MATRIX Wood  
a vozy Autocentra MATRIX Lipovka doplnily v sobotu 19. srpna 
bohatý program oslav. Nejvyšší ocenění, Zlatou stuhu, získala 
obec Přepychy. Hned svým profesionálním pojetím oslav pře-
svědčili organizátoři oslav přítomné, že se finalistou celostát-
ního kola staly Přepychy oprávněně.

V Třebešově pomalu ale jistě vzniká nová tradice. V neděli 27. 
srpna se v areálu Farmy Třebešov podruhé konaly Dožínky  
a poděkování za úrodu. Sváteční den zahájila Mše svatá s pře-
dáním dožínkového věnce. Následoval bohatý program, který 
hudebně doprovodila kapela Kapka. Příchozí se mohli podívat 
na lidová řemesla, mysliveckou naučnou stezku nebo výstavu 
zemědělské techniky. Mezi dětmi sklidilo úspěch vystoupení 
králičího hopu. Připravena byla také stezka bosých nohou, 
obří bubliny, jízda na koních nebo malování na obličej A3 ART. 
Tatínci pro změnu obdivovali vystavené vozy Škoda z Auto-
centra MATRIX Lipovka nebo dravé ptáky, maminky si mohly 
nechat doporučit nějakou dobrotu z obchodu Farmy Třebe-
šov. Pro všechny přichystal občerstvení hotel Studánka a na 
rožni se točil divočák, zájem byl i o zvěřinový guláš. Nabitý pro-
gram zpestřilo také taneční vystoupení RK Crazy z Domu dětí 
a mládeže Rychnov nad Kněžnou. Závěrem došlo i na divadelní 
představení souboru Tyl z Rychnova nad Kněžnou.

Společnost Dřevocentrum CZ, a.s. je jedna z mála firem na 
českém trhu, která nabízí vlastní výrobky ze dřeva. Zákazníci  
nyní mohou produkty poptat na nových webových stránkách, 
které pro své zákazníky Dřevocentrum spustilo. Stačí několi-
krát kliknout myší a můžete z pohodlí domova poptat stavební  
a truhlářské řezivo, deskové materiály, palubky, terasy, nej-
různější materiál pro truhláře, hoblovaný program, spojovací 
materiál, nátěrové hmoty a další chemie, zahradní program, 
dveře nebo palivo na blížící se zimu. Dřevocentrum sice dis-
ponuje v současné době 11 velkoobchody po celé České 
republice, ale nové webové stránky určitě také najdou svůj 
věrný okruh uživatelů. V Dřevocentru mají navíc další novinku.  
V nedávné době byl spuštěn online marketing, který pomůže 
při zvýšení prodeje, nadto se začaly používat také sociální sítě, 
důležitý obchodní prvek 21. století.

MATRIX na předávání 
titulu Vesnice 
Královéhradeckého 
kraje 2017

Dožínky připravily
program pro děti

Dřevocentrum CZ
má nové webové stránky
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„Věřím, že zájem o další ročníky MATRIX Cupu bude 
trvat ještě dlouho a nebudeme muset inovovat disci-
plínu také na fotbal, ale stolní.“
                                                                       Jaroslav Švarc 

MATRIX Cup

Matrix info | wood 

O tradičním fotbalovém turnaji jsme si popovídali  
s jeho zakladatelem, ředitelem divize MATRIX Automo-
tive Jaroslavem Švarcem.

Chystal se dvacátý ročník MATRIX Cupu. Můžete 
zavzpomínat na ročník první? 

„To bylo asi před 20 kily... Plakáty jsme kreslili vodovka-
mi a vylepovali je po okolních vesnicích a městech. Přípra-
vy vrcholily vyháněním krtka ze hřiště, což ostatně děláme 
dodnes.“

Jak vůbec myšlenka na turnaj vznikla?
„Tehdy se psal rok 1997 a nás napadlo, že pracovní 

týmovost má mnoho společného s týmovostí sportovní. 
Druhým důvodem byla snaha potkat se s profesními kole-
gy i mimopracovně.“ 

Který tým je v historii turnaje nejúspěšnější?
„Čtyřikrát zvítězilo TPCA Kolín, které však letos ani loni 

neposkládalo reprezentační tým.“

Kolika ročníků jste se zúčastnil jako aktivní hráč? Kolik 
jste dal branek?

„Pokud si dobře vzpomínám, tak jsem aktivně hrál 
na prvních patnácti MATRIX Cupech. Pak přišel break 
point. Během patnáctého ročníku mi tam padalo všechno  
a s 11 góly jsem získal titul střelce, což mě velmi potěšilo. 
Na druhou stranu mě tento výkon ale také děsil, protože 
to bylo až nereálné. Týden nato jsem si vyhodil plotýnku  
a dodnes již jen organizuji a fandím.“ 

Jakou specialitu jste přichystali na oslavy dvacátého 
ročníku?

„Samozřejmě, že takové kulaté výročí nemůžeme přejít 
jen tak. Kromě skvělých gurmánských specialit jsme pro 
hráče i diváky připravili překvapení v podobě dvou větších 
branek, které zvýšily atraktivitu zápasů. Ve druhé, vyhod-
nocovací, části dne pak nastoupily 4Watty Rock Show  
s velkým ohňostrojem.“

Jak tedy jubilejní 20. MATRIX Cup dopadl?
„Do turnaje naskočilo osm mužstev. V  prvním semifiná-

le zvítězil tým Federal Mogul nad Gresem 6:1 a ve druhém 
pořádající MATRIX porazil mladé Berany z Třebešova 6:2.

MATRIX Cup 
slavil dvacáté
narozeniny
1997 - 2017

Matrix info |  automotive

V zápase o 3.místo přejeli domácí Berani již vyčerpaný Gres 
5:1. Velké finále pak patřilo Federal Mogulu a Matrixu. 
MATRIX vstoupil do zápasu dvěma góly, ale Počtýnského, 
skvělého žoldáka ve službách Federalu neuhlídal a Federal 
Mogul zápas otočil na konečných 3:2. Putovní pohár jsme 
na rok svěřili do péče nedalekého Kostelce n. O. Nejlepším 
brankářem byl oceněn pan Vondráček z vítězného týmu, 
který lovil míč za celý turnaj pouze šestkrát. Nejlepším 
střelcem se stal Matrixák Tomáš Přikryl s devíti zásahy.    

Rád bych všem včetně toho nahoře poděkoval za zodpo-
vědný přístup, fair play výkony i dokonalý servis!“
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Už jedenadvacet let pracuje v divizi MATRIX 
Automotive René Hübner, který v září slaví 45. 
narozeniny. V současné době působí v obchod-
ním oddělení 3M a DYNABRADE.

René Hübner

VŠECHNO NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM!
tÝM Matrix automotive

MATRIX Automotive
má nový produktový web
V průběhu jara se divize Automotive zaměřila na propagaci moderních lepicích materiálů značky Acralock  
a výsledkem je moderní webová aplikace nabízející přehledný katalog produktů určených pro použití na evrop-
ském trhu.

Nedílnou součástí webu jsou i tak důležité a aktuální produktové a bezpečnostní listy, které si každý náv-
štěvník může zobrazit nebo rovnou stáhnout. 

“Nezapomeňte navštívit také stranu MATRIX Labo-
ratory, která skýtá informace o námi provozované 
laboratoři pro testování lepených spojů!”

acralock.cz
acralock.sk

Web naleznete na:

Matrix info | automotive
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Autocentrum MATRIX 
na Dnech testovacích jízd
Autocentrum MATRIX Lipovka se zúčastnilo tradič-
ního Dne testovacích jízd ŠKODA 2017. Tentokráte se 
základnou v Solnici.

Kdo chtěl spatřit medvěda nebo odhalit tajemství legen-
dárního sněžného muže, ten nemohl v neděli 3. září chybět 
v areálu SK Solnice, kde si lidé užívali Dny testovacích jízd. 
Se zaměstnanci Autocentra MATRIX Lipovka si spousta 
zájemců vyzkoušela, jaké to je řídit mohutnou Škodu Kodi-
aq, elegantní „čtyřokou“ Octavii nebo facelift modelu Yeti 
– Monte Carlo.

Připravena byla také Honba za Kodiaqem, což byl sou-
těžní program pro děti, které ocenily i kouzelnou školku 
s Michalem Nesvadbou. Vrcholem programu byl koncert 
populární zpěvačky Ewy Farné.

Design modelu ŠKODA KAROQ vychází  
z nového designového jazyka vozů SUV bole-
slavské značky, v němž se snoubí emocionál-
nost a dynamika.

Věděli jste, že...

Matrix info | autocentrum Matrix info | autocentrum
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Letos slaví deset let od zahájení výroby. Divize MATRIX 
Windows vstoupila do jubilejního roku své existence 
pod vedením ředitele Tomáše Hrábka, který v posled-
ní době podnikl celou řadu kroků, které upevnily místo 
divize na trhu.

„Vážíme si toho, že jsme českým výrobcem oken a dve-
ří s velkým potenciálem a silným zázemím. Zákazníkům  
a obchodním partnerům umíme díky osobnímu vztahu 
dodat naše služby v té nejlepší kvalitě,“ prozradil ředitel 
divize Tomáš Hrábek, který ve firmě pracuje již od roku 
2008, tedy v podstatě od počátku.

Divizní tým standardizoval pracovní procesy, prošel ško-
lením k průběhu zakázky a neustále mapuje nové možnos-
ti, jak být na vysoce konkurenčním trhu ještě úspěšnější.  
V tom divizi Windows pomáhá také Ing. Martin Bárta z divi-
ze Správa.

„Divizi MATRIX Windows se v poslední době daří, může se 
opřít o standardizovaný trh a dobré obchodníky, kteří mají 
hodně zakázek. I proto divize přemýšlí o náboru obchodní-
ků nových, kteří by doplnili náš stávající firemní tým,“ dopl-
nil Martin Bárta.

Projektový manažer Ing. Martin Bárta a ředitel divi-
ze MATRIX Windows Tomáš Hrábek (zleva) v hale  

na výrobu oken v Lipovce.

MATRIX Windows

V jubilejním roce 
se divizi Windows daří

Matrix info | windows
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Stavíme pilu
Projekt nové pilnice na středisku v Třebešově, která 
je nejmodernějším provozem v Evropě, směřuje do 
závěrečné fáze. Na podzim bude zahájen zkušební 
provoz.

„Jedinečnost naší pilnice spočívá v možnosti zpracová-
ní různých druhů dřevin, což není obvyklé. Další moderní 
evropské dřevařské závody se obvykle orientují na omezený 
počet dřevin, kdežto MATRIX  již brzy dokáže zpracovat jaké-
koli dřevo,“ upozornil na jedinečnost třebešovského projek-
tu finanční ředitel společnosti MATRIX Ing. Jakub Kaloč.

Novou pilnici budou řídit sofistikované počítačové systé-
my, tím pádem se z dělníků stávají operátoři. Nové trendy 
automatizace tak kladou na personalistiku dřevařského 
průmyslu odlišné nároky. A to i ve společnosti MATRIX.

e-mail: martin.hajek@matrix-as.cz
tel.: +420 777 712 709
www.matrix-as.cz

Nákup kulatiny

Matrix info |  wood
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V Třebešově se otevřel 
nový penzion U Lišáka
Máte rádi aktivní dovolenou? Pokud ano, tak byste 
měli vědět, že se v Třebešově otevírá nový penzion 
U Lišáka, který nabídne krátkodobé ubytování nejen 
pro rodiny s dětmi, ale i pro milovníky myslivosti. 
Vedle penzionu má totiž své sídlo Farma Třebešov, 
prodejce zvěřinových produktů z Orlických hor, která 
tímto své aktivity rozšiřuje o agroturistiku.

„Na Rychnovsku je nedostatek ubytovacích kapacit  
a penzion U Lišáka nabízí klidné venkovské prostředí, které 
je nedaleko Orlických hor. V okolí stavby je nejenom Far-
ma Třebešov, která může bez problémů zajistit posezení  
s grilovanou zvěřinou, ale také pavilon grid-shell, pod kte-
rým se konají různé kulturně-společenské akce. Myslivci  
a přátelé aktivního odpočinku ocení, že se nedaleko 
nachází bažantnice nebo cyklo a pěší trasy,“ upřesňuje 

výhody penzionu v Třebešově vedoucí celého projektu 
Ing. Martin Bárta.

Penzion disponuje dvaceti lůžky a vyniká svou variabi-
litou. Pokoje v přízemí je možné propojit nebo naopak 
oddělit. V horním patře jsou poté apartmány, do kterých 
se pohodlně vejde celá rodina. Kolem objektu vzniklo 
díky tomuto projektu dvanáct nových parkovacích míst.

„Stavební firma Průmstav Náchod celou stavbu zvlád-
la ve velmi krátkém termínu, za což bych jí chtěl podě-
kovat. Během několika měsíců pořídili udělat kompletní 
rekonstrukci budovy,“ doplnil Martin Bárta, který záro-
veň zmínil, že penzion je dalším dokončeným projektem, 
který rozšiřuje už tak bohaté aktivity společnosti Farma 
Třebešov.

Penzion disponuje dvaceti lůžky a vyniká svou varia-
bilitou. Pokoje v přízemí je možné propojit nebo nao-
pak oddělit. V horním patře jsou poté apartmány, do 

kterých se pohodlně vejde celá rodina.

Nový penzion nabízí
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Studánka v letních měsících

Studánka je sama o sobě kouzelná svým 
položením a filozofií.  A jak již z názvu Letovis-
ka vyplývá, tak je léto opravdu tím vrcholným 
obdobím roku.

Studánka v létě

Letovisko Studánka u Rychnova nad Kněžnou má za 
sebou úspěšnou letní sezonu, kterou pro MATRIX Info 
zhodnotil ředitel Bc. Petr Čermák.

Pane řediteli, Letovisko Studánka má za sebou sedmé 
léto. Říká se, že „sedmička“ je kouzelné číslo. Projevilo 
se to i na Studánce?

„Studánka je již sama o sobě kouzelná svou polohou  
a filozofií.  A jak již z názvu vyplývá, je pro nás léto oprav-
du vrcholným obdobím roku, a není tedy pro nás obdo-
bím klidu a odpočinku. Vzhledem k tomu, že v období 
prázdnin jsou našimi hosty lidé, kteří u nás tráví delší čas, 
i provoz hotelu se přizpůsobuje tomu,  aby byli spokojeni.  
A to jak ohledně pestrosti stravy, kdy vytváříme např. letní 
menu, naše bufetové snídaně a večeře jsou přizpůsobo-
vány denně aktuálním požadavkům hostů a také se tvoří  

s ohledem na počet a věk ubytovaných dětí , tak z pohledu 
programu.  V průběhu prázdnin jsme organizovali hotelo-
vé animace, opékání vuřtů, karibský večer a promítali jsme 
našim hostům filmy. Program jsme také doplnili koncer-
tem Petry Janů a v neposlední řadě jsme na zeleném paži-
tu pod hotelem připravili velice využívanou odpočinkovou  
a opalovací zónu s lehátky.  A tím tedy  odpovídám na vaši 
otázku, jak se ta „sedmička“ projevila na Studánce – tím, 
že jsou-li hosté náročnější, chtějí být více opečováváni  
a rozmazlováni, my jim to plníme.“
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Ve všech médiích sledujeme zprávy o tom, že většina 
hotelů v České republice je obsazena, turistický ruch 
zažívá obrovský vzestup. Jak toto vnímáte vy osobně ?

„Média jsou dnes mocná, až všemocná, a ne vždy reali-
ta zcela koresponduje s mediálními výstupy. Pravdou je, 
že naší ekonomice se daří, domácí turistický ruch vzkvé-
tá i díky neklidné mezinárodní situaci a lidé opravdu po 
naší krásné republice cestují. Ale není pravda, že všech-
na ubytovací zařízení v ČR jsou plně obsazena. Jsem člo-
věk, který se v této branži pohybuje již čtvrté desetiletí,  
a hlavně jsem v kontaktu s kolegy po celé republice.  Není 
možno srovnávat například Prahu se zbytkem republiky, 
není možno srovnávat Máchovo jezero v létě s Beskydy  
v létě apod.  Lidé cestují, bydlí a stravují se, ale také počí-
tají a hodně počítají. V ubytovacích kapacitách nabídka 
mnohonásobně převyšuje poptávku a to se v praxi pro-
jevuje například tím, že 14 dnů před samotným začátkem 
prázdnin si můžete pouze tipovat, jaká bude vlastně reál-
ná vytíženost vašeho ubytovacího zařízení. Prostě lidé 
plánují na poslední chvíli. Sám osobně jsem strávil pár 
dnů na Vysočině a v Jeseníkách – přespal jsem v několi-
ka hotelech, jejichž obsazenost byla velice nízká.  Musíte 
umět skloubit zajímavou lokalitu se zajímavým námětem, 
s kvalitními službami, perfektním personálem a kvalitním 
PR. Jak jednoduchý recept, že? (smích)  No, a pak plánujte 
(smích)… například dovolenou svých kolegů – oni jsou to 
také lidé, kteří mají nárok na dovolenou a mají děti, se kte-
rými chtějí trávit letní čas.“

Studánka je místo, které nevyužívají pouze vaši hosté, 
ale i místní obyvatelé. Jak myslíte na ně?

„Samozřejmě na ně myslíme a kromě toho, že jsou vždy 
vítáni v naší restauraci či wellness, velmi často je vídám na 
naší populární zahrádce před hotelem, kde jsme uspořá-
dali dvě divadelní představení (odpolední pro děti – Pinoc-
chio a podvečerní pro dospělé – Malý princ). Také jsem 
zaregistroval, že místní návštěvníci mnohem více využí-
vají naše workoutové hřiště, které je přístupné každému 
a tomu jsem moc rád, protože za tímto účelem bylo toto 
hřiště  budováno. Dokonce již existují skupiny, které k nám 
chodí cvičit pravidelně.“ 

Z vašich odpovědí mám pocit, že máte za sebou úspěš-
né léto.

„Ano, i já mám tento pocit.  Ekonomicky stoprocentně, 
ale měřítkem naší úspěšnosti jsou naši hosté, a to se musí-
te zeptat především jich. Já jim mohu pouze poděkovat za 
to, že nás navštívili, mnohým také za věrnost. Nemohu ani 
zapomenout poděkovat všem svým kolegům za jejich bez-
vadnou práci, protože bez nich by Studánka neposkytova-
la tak vynikající služby.“

Na co se můžeme těšit v nejbližších dnech?
„V letovisku Studánka je neustále živo a samozřej-

mě se snažíme naše služby vylepšovat, proto naše další 
motto zní „...víc než hotel“, se kterým se budete setká-
vat na našich nových bannerech. Pravidelná obměna 
sezonní nabídky v restauraci je samozřejmostí, můžete 
také ochutnat speciality nejen ze zvěřiny. Pozvánka platí  
i pro všechny milovníky tance. Třeba naše tradiční taneční  
a společenské večery s tančírnou jsou pořádány sedmým 
rokem.“
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Naši oslavenci
v září 2017
Matrix Hotels, s.r.o.
Hánělová Lenka
Kovář Martin
Doncová Marie

divize Windows
Honsnejmanová Vladimíra
Záhorová Ludmila
Pátek Lukáš
Syrový Jaroslav
Štěpnička Pavel
rampír Miloš
Velcová ivana

divize Wood
Štencl Jaroslav

divize automotive
Hübner René

divize autocentrum
Jirušková Zdenka
Paulík Patrik
Mach Zbyněk

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

Dřevocentrum CZ, a.s.
Macek Milan
Popluhar Luboš

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

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

Matrix info | oslavenci
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K objednávce oken v hodnotě nad 100 tis. Kč. bez DPH Aku stěrka na okna WV 5 Premium značky Kärcher ZDARMA!

AKCE PLATÍ OD 14. 8. DO 31. 10. 2017
Podmínky akce na windows.matrix-as.cz/pohodlny-zivot

ZDARMA!

 windows.matrix-as.cz


