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Nová ŠKODA BEZ STAROSTÍ. Operativní leasing nové generace 
nyní pro všechny modely a konfigurace.
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

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

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

téma čísla: 4Společnost MATRIX prožívá 
nádherné období
Společnost MATRIX ukončila rok 2017 jako nejúspěšnější ve své 
šestadvacetileté historii. V adventním čase jsme s generálním ředi-
telem společnosti Ing. Liborem Burianem, MBA zavzpomínali na 
počátky firmy, z rozhovoru se ale také dozvíte, kam by společnost 
měla v nejbližší budoucnosti směřovat.

14Seriál o zpracování dřeva:
Příběh začíná 
výkupem kulatiny
Divize MATRIX Wood pracuje se dřevem od jeho nákupu až  
k výrobě finálních produktů, které následně prodává dceřiná 
společnost Dřevocentrum CZ. Celý příběh komplexního přístupu 
k této obnovitelné surovině začíná nákupem kulatiny.

12

18Studánka 
na Konferenci aHr
V měsíci prosinci se hotelový management zúčast-
nil celostátní konference pořádané Asociací hotelů  
a restaurací (AHR) v metropoli Hané Olomouci za účasti řady 
zahraničních hostí. Bylo zajímavé sledovat situaci kolegů v celé 
České republice, kteří také konstatovali, že problém nedostatku 
pracovních sil není regionálním problémem těch, kteří hledají 
práci, ale stává se celosvětovou záležitostí.

Ředitel výroby Windowsu Lumír Štok má na starosti výrobu plas-
tových, hliníkových i dřevěných oken. Čtenářům MATRIX Info 
mimo jiné prozradil, co stojí za úspěchem divize.

Divize Windows 
táhne za jeden provaz

Vážení Matrixáci, vážení čtenáři Infa,

na prahu roku nového stojíme plni očekávání, 
co nám nový rok přinese.

Zvedám pomyslnou číši vína a přeji Vám 
všem pevné zdraví, hodně štěstí a hodně úspě-
chů.

Vykročme na tu správnou cestu životem...

Libor Burian
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novoroční rozhovor 
s generálním ředitelem
Ing. Liborem Burianem
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Společnost MATRIX
prožívá nádherné 
období

„Bez neustálého tlaku na inovace a budo-
vání vývojových center spojených s praxí 
nemáme šanci na dobrou budoucnost.“

Matrix info | téma čísla 

Společnost MATRIX ukončila rok 2017 jako 
nejúspěšnější ve své šestadvacetileté his-
torii. V adventním čase jsme s generálním 
ředitelem společnosti Ing. Liborem Buria-
nem, MBA zavzpomínali na počátky firmy,  
z rozhovoru se ale také dozvíte, kam by spo-
lečnost měla v nejbližší budoucnosti směřo-
vat.

Už je to šestadvacet let, co na český trh 
vstoupil MATRIX. Jak tento úspěšný příběh 
začal?

„nerad se dívám do minulosti, natož do tak 
vzdálené, ale budiž. Je to již skutečně dlouho, 
MATRIX vznikl 12. 12. 1991. Tehdy jsem se 
čtyřmi společníky (Vlastimil Chaloupka, Anna 
Klapalová, Jiří Kesler, později přistoupil Jaro-
slav Švarc) MATRIX založil. nejprve byl akcio-
vou společností sídlící v Černíkovicích. Začínali 
jsme pozvolna, chyběl totiž vstupní kapitál. 
Stěží jsme dali dohromady peníze na založe-
ní firmy, ale naštěstí se nám postupně začalo 
dařit. Přesto trvalo více než deset let, než jsme 
se zmohli na první nákupy strojů a zařízení. Od 
té doby růst společnosti MATRIX získával větší  
a větší dynamiku.“

Když člověk srovná dobové fotografie  
a dnešní stav, je proměna skutečně pozoru-
hodná.

„Je to opravdu tak. nejvíce je posun vidět 
na středisku Třebešov. Když jsme do našeho  
areálu poprvé vstoupili, tak ve vstupní hale par-
kovaly traktory, v přízemí se nacházely sklady 
chemických látek, dvůr byl zarostlý metrovými 
kopřivami a všude jsme naráželi na ohromný 
nepořádek. Trvalo hodně času, než jsme všech-
no uvedli do dnešního stavu. Areál v Třebešově 
se mění dodnes.“

V současné době pracujete na dokončení 
největšího projektu v historii společnosti, 
nové pilnici divize Wood. Můžete to trochu 
rozvést?

„Pilnice je projekt za čtvrt miliardy korun 
a reaguje na potřeby moderní doby. Splňu-
je totiž požadavky průmyslu generace 4.0, 
tedy požadavek na co největší automatiza-
ci výroby. Jedná se o komplexní dřevařské 

centrum, které je maximálně robotizované  
a digitalizované. Má minimální požadavky na 
lidskou obsluhu. navíc stavíme také nové sušicí 
centrum a linku na výrobu KVH a BSH hranolů 
včetně impregnačních stanic.“

Stavbou takto moderního areálu reagujete 
na vývoj trhu. Jak ten se za dobu existence 
společnosti MATRIX změnil?

„Trh se samozřejmě za ta léta změnil velmi, 
například suroviny nakupujete za jiné ceny než 
před lety. Hluboce se také proměnil trh práce, 
protože zaměstnanci jsou dnes velmi drazí. 
Tento trend bude do budoucna pokračovat a je 
to dobře. Zaměstnavatelé jsou totiž díky tomu 
nuceni maximálně inovovat své provozy, které 
jsou pak více digitalizované a robotizované.“

Jak tyto trendy podle vás ovlivňují celore-
publikovou ekonomiku?

„Dnes prožíváme nádherné období, proto-
že výrazně roste hrubý domácí produkt (HDP). 
HDP je ale výsledkem všeho, co se vyrobí na 
území České republiky. Lepším hodnoticím 
kritériem stavu ekonomiky je podle mého mí-
nění hrubý národní produkt (HnP), který nám 
říká, kolik toho české firmy a lidé vyprodukují 
a je jedno kde. HnP je ale bohužel nižší než 
HDP, což je ukazatelem špatné ekonomiky. Ze 
srovnání českého HDP a HnP je zřejmé, že za-
hraniční podniky působící na našem území vy-
tvářejí velkou přidanou hodnotu, která ale mizí 
do zahraničí, kde mají tyto podniky své sídlo. 
Česká republika by ale potřebovala nebýt pou-
hým subdodavatelem, ale naopak výrobcem 
konečných finálních produktů a měla by rozho-
dovat o tom, za jakou cenu je umístíme na svě-
tovém trhu. V současné době jsme především 
dodavateli levné lidské práce pro zahraničí  
a zdrojem dividend pro zahraniční mateřské 
firmy.“
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Jinými slovy lze říci, že bychom měli jít podobnou ces-
tou jako sousední Německo.

„Vždycky, když vidím německou kancléřku Angelu Merke-
lovou, jak se usmívá, tak si říkám, že na to má plné právo. 
Hrubý národní produkt německé ekonomiky je totiž mnoho-
násobně vyšší než německé HDP. němci tedy produkují da-
leko více zboží a služeb všude možně ve světě než na svém 
vlastním území. A to je ta přidaná hodnota, po které musí 
volat také naše republika.“

A nejlepší cestou jsou inovace…
„Ano, bez neustálého tlaku na inovace a budování vývojo-

vých center spojených s praxí nemáme šanci na dobrou bu-
doucnost. Jak jsem již říkal, musíme finalizovat naše služby  
a na trh dodávat hotové výrobky.“

Co to znamená pro MATRIX?
„Přesně v duchu těchto trendů v posledních letech  

MATRIX investuje a výsledkem je nová pilnice. My totiž ne-
stavíme jenom pilu, ale komplexní dřevařský provoz s vývo-
jovým centrem. na stále se zdražující lidskou sílu musíme 
zareagovat inovacemi, abychom nároky na pracovní sílu 
minimalizovali. na staré pile jsme řezali 15 tisíc kubíků a po-
třebovali jsme 24 lidí na jednu směnu. nyní budeme řezat 
70 tisíc kubíků a na směně bude pouze šest lidí. A to je ta 
správná odpověď na potřebu zvýšené produktivity práce a 
zvýšení celkového výkonu.“

A co odbytová strana. Chystáte se nějakým způsobem 
finalizovat své produkty?

„naše dřevařské produkty prodáváme prostřednictvím 
obchodní sítě Dřevocentrum CZ, do které budeme v nejbliž-
ší době masivně investovat a rozšiřovat ji. Chceme Dřevo-
centrum digitalizovat a zlepšit logistiku obslužnosti. Také 
sjednotíme vizáž jednotlivých prodejních skladů a urychlíme 
celkovou obchodní komunikaci ve prospěch zákazníka. Roku 
2018 dokončíme také středisko Třebešov a zaměříme se na 
středisko Třebechovice pod Orebem, které chceme rozvíjet 
ve smyslu finalizace našich produktů. Jakou cestou a smě-
rem to bude, bych nyní nerad odhaloval. Chci pouze říct, že 
MATRIX má ve dřevařském průmyslu široké pole působnosti, 
umíme vyrobit masivní podlahy, vnitřní interiérové obklady, 
vnější fasádní obklady. Umíme lepit KVH a BSH hranoly, umí-
me vyrobit plastová, dřevěná i hliníková okna a dveře. Když si 
toto všechno poskládáme, vede nás to k záměru jít cestou ko-
nečné finalizace našeho produktu. Chceme všechno prodat  
v jednom výrobku.“

Probrali jsme výrobní život společnosti MATRIX, ale 
nejen prací živ jest člověk. Jak žije firma po společen-
ské stránce?

„MATRIX si samozřejmě uvědomuje své postavení  
v regionu a svou společenskou odpovědnost. Zastáváme 
myšlenku sociálně odpovědného kapitalismu. Přibližně  
10 % zisku by se mělo reinvestovat v oblasti, ve které spo-
lečnost působí, a to ve prospěch kvality života místních lidí. 
Proto má MATRIX širokou škálu společenské působnosti. 
Již mnoho let financujeme jazykovou školu v Třebešově, 
kde se děti bezplatně učí anglický a ruský jazyk. Podporu-
jeme sbory dobrovolných hasičů, nejrůznější kulturní pro-
gramy apod. Pomohli jsme například také se stavbou sálu  
v Třebešově a s výstavbou multifunkčního hřiště v Třebe-
šově. Podobně budeme ve své domovské obci postupovat 
také v budoucnu, přispěli jsme například na nové chodníky.“

MATRIX je ryze česká firma, jejíž představitelé jsou 
na svou vlast hrdí. Také proto podporujete nejrůznější 
projekty, které mají celospolečenský dosah. Vzpomněl 
bych oslavu výročí upálení mistra Jana Husa…

„Před dvěma a půl lety jsme finalizovali projekt věnova-
ný památce slavného husitského kazatele. Ve společnosti  
MATRIX tehdy vznikla iniciativa trvalé připomínky mučednic-
ké smrti mistra Jana Husa. V Praze na Betlémské kapli a na 
františkánské koleji v německé Kostnici jsou na stěně umís-
těné schody, ve kterých je pod určitým úhlem vyfrézované 
písmeno. Když 6. července vyjde slunce, jedním paprskem 
rozsvítí v Praze i Kostnici nápis Za Pravdu a Wahrheit, což 
znamená německy pravda. Dále máme velkou radost, že 
jsme se stali generálním partnerem Slovenských polovnic-
kých Vánoc, které se konaly 16. prosince 2017 v historické 
budově národního divadla v Bratislavě. Před Vánoci 20. pro-
since jsme se účastnili také vánočního koncertu na Pražském 
hradě, včetně podpory výstavby nových varhan ve svatovít-
ské katedrále. V podobném duchu bude MATRIX pracovat  
i do budoucna.“

Děkujeme za rozhovor. Chcete ještě něco závěrem do-
dat?

„To vše výše uvedené je náš život, který žijeme. Velmi se 
prolíná život pracovní i soukromý, a jak jste uvedl na začát-
ku, trvá to ve společnosti MATRIX již více než 26 let. Proto 
dnes, na prahu roku nového, roku dvoutisícíhoosmnáctého 
po Kristu, bych chtěl popřát všem, ať každý najde v novém 
roce pevné zdraví a svoji správnou cestu životem.“
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na středisku Třebešov se dokončují poslední detaily objektu 
nové pilnice. Jak je vidět na obrázku, součástí těchto prací jsou 
i informační tabule, které čtenáře seznamují s bohatou historií 
obce a společnosti MATRIX.

Ve dnech 11. a 12. prosince se konal tradiční hon Myslivecké 
společnosti MATRIX. Králem honu se stal Petr Brandejs z divi-
ze MATRIX Wood. Při předávání diplomu mu na trubku zahrál 
Libor Burian ml.

Paní Zdence Hlouškové, která třiadvacet let pracovala  
ve společnosti MATRIX, přišel do dalších let v důchodu popřát 
jen to nejlepší generální ředitel firmy Ing. Libor Burian.

„naší Zdeničce všichni moc děkujeme za ochotu, se kterou 
se dlouhá léta starala o naše mlsné jazýčky.“

Matrix, a.s.

Objekt pilnice Třebešov 
má novou výzdobu

Hon Myslivecké 
společnosti MATRiX

Poděkování dlouholeté 
zaměstnankyni
Zdence Hlouškové

Matrix info | aktuality
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MATRIX má nového ekonomického 
ředitele Ing. Michala Jindru

MATRIX a jeho dceřiné firmy.“

Které konkrétní plány pro ekonomické oddělení máte 
připravené?

„Určitě chci udržet kvalitu zpracování účetních do-
kumentů, která je na vysoké úrovni. To ovšem samo  
o sobě nestačí. Mým hlavním cílem je vytvoření centra pro 
ekonomické řízení celé skupiny, které bude garantovat jed-
notnou metodiku, stejný přístup k řešeným problémům.  
V maximální míře bude čerpat bonusy plynoucí z rozsahu 
celé skupiny.“

Dalším z vašich úkolů má být digitalizace, že?
„Ano. MATRIX se rozvíjí, stejně tak doba a moderní tech-

nologie, a proto je potřeba začít přemýšlet trochu jinak. Di-
gitalizace je zárukou toho, že náklady neporostou tak rych-
le jako firma. navíc je v ní budoucnost, protože od papíru 
se bude ustupovat. Je potřeba přemýšlet o elektronickém 
oběhu dokumentů v kombinaci s digitálním vytěžováním 
dat, digitalizaci archivu, cloudových úložišť apod.“

Které další kroky máte v plánu?
„Rád bych také zavedl controlling. Ten sice už ve společ-

nosti MATRIX funguje, ale mohl by pracovat ještě výkonněji. 
To zase souvisí s centralizací. Chci zvýšit datovou základnu 
tak, aby ji šlo lépe zpracovávat a všechny výstupy byly pod 
kontrolou z jednoho místa a dávaly dostatečný a kvalitní zá-
klad pro dobré rozhodování. To je podle mého názoru jed-
ním z nejdůležitějších úkolů ekonomického oddělení. Vždy 
říkám, že vše jde spočítat, a pokud znám jednotlivé členy 
rovnice, tak jsem schopný je i ovlivňovat. Smyslem cont-
rollingu je právě identifikace těch faktorů, které ve finále 
ovlivňují výsledek.“

V jakém časovém horizontu se pohybujeme?
„nejprve musím převzít svůj ekonomický úsek a další věci 

budou následovat. Začneme centralizací, na kterou naváže 
digitalizace. Controlling bude najíždět nenápadnými krůč-
ky. Mluvíme o celém tomto roce.“

Můžete čtenářům představit svůj dosavadní personální 
život?

„Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze  
a už během studia jsem se postupně přes práci v evrop-
ských fondech dostal k ekonomické agendě. Postupně jsem 
si prošel veškerými ekonomickými činnostmi počínaje vše-
obecným účetnictvím, mzdovou agendou, personálním ří-
zením, daněmi, controllingem, úvěrováním, problematikou 
finančních derivátů, různými zajišťovacími operacemi atd., 
což mi dnes dává poměrně komplexní pohled na fungování 
ekonomického oddělení.“

Odkud jste do společnosti MATRIX přišel?
„Během posledních šesti let jsem pracoval jako finanční 

ředitel jedné společnosti na Trutnovsku, která se zabývá 
zpracováním kůží a jejich prodejem po celém světě při 
ročním obratu přibližně 1,5 miliardy korun. Kvůli osobním 
záležitostem jsem se ale chtěl vrátit do rodného regionu  
a nabídka společnosti MATRIX byla velmi lákavá.“

Ekonomický ředitel Ing. Michal Jindra začal naplno 
úřadovat ve svém úseku od ledna. Nově nebude mít 
na starosti pouze Matrix, a.s., ale celou skupinu, tzn. 
MATRIX Hotels, Dřevocentrum CZ, Farmu Třebešov  
a další menší podniky skupiny. Jedním z prvních úkolů, 
který si vytyčil, bude centralizace ekonomického úseku.

S jakými novými vizemi do společnosti MATRIX přichá-
zíte?

„Můj příchod do holdingu je spojený s potřebou určité 
změny, která vyplývá z budoucího plánovaného růstu firmy. 
Prvním krokem bude centralizace ekonomického úseku pro 

Matrix info | správa

Hlavním úkolem
je centralizace
nový ekonomický ředitel společnosti MATRIX, a.s. 
si jako své hlavní úkoly určil centralizaci a digitalizaci.
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Představujeme další automobil
ze sbírky v Autocentru Lipovka

Matrix info | autocentrum

ŠKODA Octavia, Super Typ 
993, rok výroby 1962

Oproti předchozímu modelu Spartak 
měla Octavie zcela novou masku chladiče.

Již potřetí přicházíme se seriálem o vozech značky 
Škoda, které patří do sbírky generálního ředitele 
společnosti MATRIX Ing. Libora Buriana. Automobi-
ly jsou uschovány v prostorách Autocentra Lipovka, 
kde o ně pečují jeho zaměstnanci.

Dnes se přeneseme do přelomu padesátých a šede-
sátých let minulého století, kdy se začala vyrábět Škoda 
Octavia. Ta vznikla modernizací vozů Škoda 440, respek-
tive Škoda 445 známého širokou veřejností jako Spartak. 
Výroba Octavií začala roku 1959 a ve verzi kombi se vyrá-
běla v Kvasinách až do roku 1971. Celkem bylo vyrobe-
no přibližně 286 000 Octavií všech verzí.

Vedle běžných modelů z montážních linek sjížděli 
také sportovnější verze jako například Škoda Octa-
via Super, kterou vidíte na obrázku. Tento model byl  

v letech 2005 až 2006 renovován Ing. Liborem Burianem. 
Vyroben byl roku 1962 s motorem, jehož obsah válců má 
1221 ccm při výkonu 35 kW a maximální rychlosti 125 
km/h.

Zajímavostí je, že v šedesátých letech minulého století 
se Octavie často zúčastňovaly různých automobilových 
soutěží včetně slavné Rallye Monte Carlo.
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Brusky řady REBEL jsou výkonné nástroje připravené 
postavit se těžkým a náročným průmyslovým výzvám, 
jako je broušení velkých svárů, řezaní oceli, rychlé za-
brušování, a to vše v nepřetržitém provozu s výkonem 
2.8HP.

Rebel je nejlepší volbou pro alikace, kde je vyžadován 
vysoký točivý moment – tam, kde se jiné brusky zastaví, 
REBEL pokračuje. 

Brusky jsou navrženy s ohledem na rovnoměrné rozlo-
žení hmotnosti, a proto si i přes svůj výkon a velikost za-
chovávají výbornou manipulovatelnost.

Výkon:
 » Nejlepší poměr výkon/hmotnost
 » Konzistentní výkon v náročných aplikacích

Výkon:
 » Utěsněná převodová skříň s velmi vysokým výko-

nem
 » 1000 hodin mezi doporučenou údržbou
 » Hliníkový kryt motoru

Ergonomie:
 » Nastavitelná rukojeť pro ochranu a tlumení vibrací
 » Levo i pravostranné použití

2.8HP (2100W) | 7“(180mm) | 9“(230mm)

Více informací získáte u našich obchodně-technických 
specialistů pro oblast povrchových úprav.

2.8HP (2100W) | 7“(180mm) | 9“(230mm)

Ředitel divize MATRIX Automotive si podává ruku  
se Sergejem fedorovičem Jaklušinem, členem svazu 
ředitelů Uralského strojírenského klastru.

DYnABRADE REBEL
nová zbraň pro úhlové broušení
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nová tvář v Automotive - 
Marek Slánský

Řekněte nám závěrem něco ze svého soukromého živo-
ta.

„Vystudoval jsem střední průmyslovou školu ve Varn-
sdorfu, obor strojírenství se zaměřením na technologii. Dří-
ve jsem sedm let hrál lední hokej a také florbal. Mám rád 
také jízdu na motorce.“

Jako každý závěr roku oslavila divize Automotive týmo-
vým turnajem v bowlingu. Letos nastoupily 4 5-ti členná 
mužstva, oprava 3 mužstva a 1 ženstvo. Výkony byly vý-
znamně vyrovnané a některé rozhozy skončily na bod přes-
ně. Vítězem tradičního Vánočního koulení se stal tým ve 
složení:  
Milan Holý jako kapitán, Dušan Myška, Michal Šandorka, 
Aleš Suchý a Jan Motl

Pro rodáka ze severočeského Varnsdorfu Marka Slán-
ského je práce pro Matrix automotive jeho pre-
miérou v životě. Během prvních měsíců strávených  
ve firmě oceňuje vstřícný přístup kolegů, kteří mu  
se zaučením na novou pozici velmi pomáhají.

Zatím se ještě stále zaučujete, jaká bude v MATRIX Au-
tomotive vaše pracovní pozice?

„Budu zajišťovat obchodně-technický servis v týmu pra-
cujícím v oblasti lepicích systémů. Od zkušenějších kolegů 
se zatím snažím pobrat oborové znalosti. Sice už nějaké 
zkušenosti s obchodem mám, ale pořád se mám co učit. Při 
této příležitosti bych rád vyzvedl celý tým, který mi se začle-
něním do firmy velmi pomváhá.“

Které zkušenosti máte na mysli?
„Dříve jsem kupoval auta, nechával je u známých opravit 

a se ziskem prodával. Také jsem pracoval v Praze na letišti, 
kde jsem měl za úkol dispečink, převoz aut a komunikaci  
s klienty v cizím jazyce.“

Jak jste se vlastně dostal do našeho regionu?
„na konci měsíce září jsme se s přítelkyní přestěhovali do 

Hradce Králové, kam ona šla na vysokou školu. našel jsem 
si pracovní nabídku MATRIX Automotive a po pracovním 
pohovoru jsem dostal příležitost v Třebešově působit.“ 

Vážení zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci a obchodní 
partneři, děkujeme za přízeň, projevenou v roce 2017  
a přejeme vše nejlepší v novém roce. 
„Ať je rok 2018 úspěšnější než ten starý!“

Divize automotive

Vánoční koulení

Matrix info | automotive
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Ředitel výroby Windowsu Lumír Štok má na starosti 
výrobu plastových, hliníkových i dřevěných oken. Čte-
nářům MATRIX Info mimo jiné prozradil, co stojí za 
úspěchem divize.

Rok 2017 byl pro divizi Windows velmi úspěšný. Kva-
litní hospodářský výsledek je vždy prací kolektivu. 
Jaký je ten na středisku v Lipovce?

Divize Windows 
táhne za jeden provaz

Matrix info | windows

„Musím vyzdvihnout, že kolektiv Windowsu táhne sku-
tečně za jeden provaz. nevím o nikom, kdo by nějakým 
způsobem brzdil úspěšný rozvoj firmy. Příkladem zdravé-
ho prostředí je třeba skutečnost, že jeden kolega, který 
dal výpověď, se ještě před vypršením výpovědní lhůty na 
vlastní žádost do firmy vrátil. Také je potřeba zdůraznit, 
že spolupracovníci se nezdráhají přijít dobrovolně na ví-
kendové směny, aby se vytvořila potřebná produkce. To 
zase souvisí s činností našeho obchodního týmu, který 
nám byl schopný dodat dostatečný počet zakázek. Je to 
prostě práce celé divize.“

Kdy se vaše kariéra stočila směrem ke společnosti 
MATRIX?

„Jsem bývalý policista a zkušenosti mám také z Podor-
lické kartonážní v Dobrušce, kde jsem také vedl výrobu. 
Pak jsem ale dostal příležitost pracovat pro MATRIX, kde 
jsou lepší podmínky a mladší kolektiv. neváhal jsem. navíc 
jsem měl a mám pocit, že zde mohu dát řízení výroby jiný 
směr.“

Co máte na středisku v Lipovce na starosti?
„Řídím výrobu a optimalizuji výrobní procesy tak, 

aby vše bezproblémově fungovalo. Musíme bezchybně  
a včas vyrobit nejrůznější druhy oken, dveří a HS portá-
lů. Jsem nadřízeným techniků řídících výrobu hliníkových  
a dřevěných oken.“

Která zakázka z poslední doby vám utkvěla v paměti?
„nedávno se vyráběl opravdu velký HS portál, který pa-

tří k prvotřídním výrobkům naší divize. Celý život se zají-
mám o architekturu a HS portály vnímám jako nádherný 
prvek designu každého domu. Jednou bych něco podob-
ného chtěl také do svého domu.“

Kam jste tento portál dodávali?
„Vyrobili jsme ho pro firmu Domeček z Hradce Králové.“

Kariéra u policie musela být jistě zajímavá. Co jste 
přesně dělal?

„Pracoval jsem osmnáct let ve speciální pořádkové jed-
notce v Praze. Ale už v té době jsem se ve volném čase vě-
noval grafice a grafickým programům, s čímž souvisí práce 
v excelových tabulkách. To vše nyní využívám při práci pro 
MATRIX Windows.“

Prozraďte nám něco málo ze svého soukromého živo-
ta. Jaké máte koníčky?

„Mám dvě dospělé děti. Syn studuje magisterské 
studium na UMPRUM v Praze a dcera je kadeřnice  
v Rychnově nad Kněžnou. Rád lyžuji, jezdím na kole  
a plavu. V neposlední řadě musím také zmínit potápě-
ní. Jak už jsem říkal, zajímám se také o architekturu, 
ale také o hlubotiskové grafické techniky a grafiku.“

Úspěch je společnou 
prací celé divize
Kvalitní hospodářský výsledek se nedostaví sám od sebe. 
Stojí za ním kolektiv, který má stejný cíl.
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Referenční stavby 
divize MATRIX Windows

Matrix info | windows

Firma Matrix Windows zdárně dokončila montáž oken 
a dveří pro firmu Fato Holding do první části bytového 
komplexu Rezidence Nové Město Jičín.

Otvorové prvky jsou z profilu Gealan 8000 v antracito-
vé barvě, která je velmi žádaná a atraktivní.

V lednu 2018 jsme zahájili montáž další části tohoto 
bytového komplexu.

Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

Jana Kufová, tel.: 777 712 783
Petr Karásek, tel.: 778 493 232
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Matrix info | wood 

Seriál o zpracování dřeva:
Příběh začíná výkupem kulatiny
Divize MATRIX Wood pracuje se dřevem od jeho 
nákupu až k výrobě finálních produktů, které násled-
ně prodává dceřiná společnost Dřevocentrum CZ. 
Celý příběh komplexního přístupu k této obnovitelné 
surovině začíná nákupem kulatiny, který má na sta-
rosti Martin Hájek.

„nakupujeme z různých zdrojů. Ve východních 
Čechách je velké množství restituovaných lesů, 
jejichž majitelé nám dříví prodávají. Jedná se o lesy  
v majetku šlechty, církve, obcí a měst. Potom dříví 
dále nakupujeme také od státu, tedy Lesů ČR. Dal-
ším potencionálním dodavatelem je armáda, ale ta  
v našem regionu příliš lesů nevlastní,“ vypočítává Martin 
Hájek vlastníky lesů, se kterými je v pravidelném kontaktu.

...s budoucím vývojem klimatu na zemi 
už to tak ale být nemusí.

Dřevo je 
obnovitelná surovina...

S majiteli dřeva jsou následně uzavírány dohody  
o dodávkách dříví. Pokud je potřeba, tak nákupčí Hájek 
jezdí i k samotné nakládce. Během sezony mu navíc 
pomáhá kolega Pavel Grund.

Kulatina se nakupuje také prostřednictvím aukcí  
v zahraničí, především v Polsku nebo na Slovensku.  
MATRIX ji ovšem z 80 % nakoupí ve východočeském re-
gionu, méně pak na jižní Moravě nebo v západních Če-
chách. Třebešovská pilnice zpracovává především mod-
řín, dub a smrk.

Když je dřevo nakoupeno, musí se přivézt ke zpraco-
vání na pilu. Většinou se využívají dopravní prostředky 
smluvních partnerů.

„Dříví se přijímá na elektronické přejímce. Přijímací linka 
dřevo vydruhuje podle kvality, délky a tloušťky, kulatina je 
zatříděna do jednotlivých boxů. Výstupy z této přejímky 
jsou podkladem pro fakturaci,“ dodává Martin Hájek.

Pak už dříví čeká na pořez, ale to je další příběh,  
o kterém nám v příštím vydání řekne více Michal fe-
dor.

Matrix info | wood
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Divize MATRIX Wood a Dřevocentrum CZ jsou součástí projektu DŘEVO JE CESTA… K ROVnOVÁZE nA ZEMI! Projekt vy-
světluje veřejnosti, že využívání dřeva, které je naší významnou obnovitelnou surovinou je cestou k přírodní rovnováze.  
Slavnostního převzetí oprávnění užívat tuto značku se osobně zúčastnil ředitel divize MATRIX Wood Vlastimil Chaloupka s ředi-
telem Dřevocentra CZ Ing. Martinem Konvalinou.

Poděkovat za odvedenou práci a popřát svým kolegům odcházejím do penze pevné zdraví přišli ředitel divize MATRIX
Wood Vlastimil Chaloupka (zcela vlevo) a Michal fedor s Richardem ferklem (vpravo). Do zaslouženého důchodu si malé
dárky odnesli paní Machačová, pan feifer a paní Hloušková (zleva).

MATRIX Wood a Dřevocentrum CZ, a.s.
vědí, že dřevo je cesta

Divize Wood děkuje  
za věrné služby

Matrix info | wood
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Matrix info | dřevocentrum

Vánoční setkání zaměstnanců 
společnosti DŘEVOCENTRUM CZ 
v Letovisku Studánka

V pátek 22. prosince se v Letovisku Studánka uskutečnilo tradiční vánoční setkání zaměstnankyň a zaměstnanců 
společnosti Dřevocentrum CZ, během kterého ředitel společnosti Ing. Martin Konvalina poděkoval všem svým spolu-
pracovníkům a zaměstnancům za práci v uplynulém roce a zhodnotil dosažené obchodní výsledky. Rok 2017 byl také 
zhodnocen Jiřím Hovorkou z pohledu finančního a Ondřejem Snížkem z pohledu marketingového.

„Vážím si vašeho úsilí a doufám, že i v následujícím roce budeme všichni pracovat s takovým nasazením jako doposud. 
Přeji vám krásné a klidné prožití vánočních svátků,“ uzavřel pracovní část ředitel společnosti Ing. Martin Konvalina  
a pozval zaměstnance na bowlingový turnaj a večerní posezení ve vinárně hotelu Studánka. 
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Studánka na Konferenci aHr

Matrix info | autocentrum Matrix info | studánka

V měsíci prosinci se hotelový management zúčast-
nil celostátní konference pořádané Asociací hotelů  
a restaurací (aHr) v metropoli Hané Olomouci za 
účasti řady zahraničních hostí. Bylo zajímavé sledovat 
situaci kolegů v celé České republice, kteří také kon-
statovali, že problém nedostatku pracovních sil není 
regionálním problémem těch, kteří hledají práci, ale 
stává se celosvětovou záležitostí.

nejsou lidi! To bylo hlavní motto konference. Řada 
firem se potýká s nedostatkem zaměstnanců. Je opravdu 
málo těch, kteří hledají práci, nebo mají jen jiné možnosti? 
Kde zaměstnance hledat, jak být atraktivní a první, který 
je získá? Lze udržet tři generace na jednom pracovišti, 
když každá má jiné postoje, motivy a potřeby? 

Procesy a systémy jsou vám k ničemu, pokud nemá-
te pořádek ve firemní kultuře. Hotely a restaurace jsou 
„people business“. Umíme se skutečně starat o tyto lidské 
zdroje a hospodařit s nimi? Máme správně nastavené pro-
cesy, rozvoj, hodnocení a leadership? Umíme se přizpůso-
bit trhu? Máme silnou a konzistentní organizační kulturu, 
která podporuje, rozvíjí a udržují ty, které potřebujeme?

na tyto otázky se mimo jiné snažila najít odpověď  
i paní Rostya Gordon-Smith / CEO People Impact, zakla-
datelka MINERVA 21. Rostya působí přes dvacet pět let  

v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů nejen v Česku, 
ale i v Kanadě, Velké Británii, Japonsku, Brazílii, Estonsku, 
Rusku, Hong Kongu a v dalších zemích. Byla jmenována 
mezi padesáti nejúspěšnějšími personalisty světa.

Můžeme konstatovat, že hotel Studánka má dlouho-
leté zkušenosti s migrací zaměstnanců a nově nastolená 
otázka je pro nás již staronová. To neznamená být v kli-
du, ale účelně čerpat z dosavadních zkušeností a obrátit 
neutěšený stav v pozitivní vývoj a uspokojit široké potřeby 
různorodého kolektivu.

Za současný kolektiv jsme rádi a vážíme si poctivé práce 
každého zaměstnance hotelu Studánka!

Ceny Asociace hotelů a restaurací České republiky jsou 
udíleny každoročně v rámci galavečeře, který je slavnost-
ním zakončením Konference AHR ČR. Ocenění je výrazem 
uznání členů asociace, kteří svým působením v profesním 
životě i svými společenskými aktivitami přinášejí pozitivní 
příklad ostatním.

Za hotel Studánka byl nominován do kategorie  
Hoteliér roku dlouholetý ředitel hotelu Studánka****  
Bc. Petr Čermák 

Luboš Kalous – Event manager
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Závěr roku 
na Studánce ve velkém stylu
Letošní závěr roku byl přece jenom něčím výjimečný  
a jedinečný. Poprvé za dobu provozu hotelu jsme 
všichni prožili Štědrý den v rodinném kruhu. Pro ty, 
kteří neslouží, jak je obvyklé, ale pracují „svátek 
nesvátek“, je to opravdu příjemný bonus. 

Druhý sváteční den na Štěpána jsme provoz zaháji-
li opět stylově slavnostním vánočním rautem. Kdo si 
nenechal tuto příležitost ujít, může potvrdit znameni-
tý gastronomický zážitek. Rautové stoly se prohýbaly 
pod tíhou lahůdek a dobrůtek připravených kolektivem 
kuchařů ze Studánky.

Veliký úspěch zaznamenala předsilvestrovská diskoté-
ka ve vinárně. S tradiční hojnou účastí a v dobré náladě se 
hosté bavili do brzkých ranních hodin. Hudbu nám opět 
zajišťoval DJ Jiří fikejs, který je zárukou kvalitní video-
diskotéky 80. až 90. let.

Poslední den roku nám začal…

Tým Letoviska 
Studánka přeje
...všem našim váženým zákazníkům 

a obchodním partnerům úspěšný rok 2018.
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Gratulace a poděkování 
Letoviska Studánka

Zámky na Orlici
jsou výjimečné
...protože jsou koncentrované 
na velmi malém prostoru.

Vážíme si spolupráce s Destinační společností Orlické 
hory a Podorlicko (DSOHP) a jménem hotelu Studán-
ka gratulujeme k zaslouženě získanému ocenění EDEN 
pro zámky na Orlici, které tato společnost dlouhodo-
bě propaguje. Obor cestovního ruchu je pro hotel veli-
ce důležitý a jsme vděční za jakoukoliv podporu, která  
v důsledku prospěje celému regionu.

Zámky na Orlici, excelentní evropská destinace

Víte, kde v tuzemsku najdete největší koncentraci histo-
rických sídel? Ač se to možná na první pohled nezdá, jedná 
se o Podorlicko, konkrétně o zdrojnice řeky Orlice: Tichou 
Orlici a především Divokou Orlici. Kulturní bohatství regio-
nu potvrzuje i vítězství v prestižním projektu EDEn 2017.

Podtitul Česká Loira sedí oběma Orlicím naprosto doko-
nale. 

na několika desítkách kilometrů jejich toku napočítáte 
více než tucet panských sídel vysoké kulturní hodnoty. 
Kromě lokality je propojují vzrušující příběhy význačných 
šlechtických rodů, šťastně zakončené jejich návratem na 
rodnou hroudu.

Vypravte se k nejkrásnějším orlickým zámkům

K nejproslulejším patří zámek Častolovice, jehož majitel-

ka franziska Diana Sternbergová na něm pořádá četné spo-
lečenské akce. Stejného věhlasu dosahuje zámek Doudle-
by nad Orlicí s nádhernou renesanční výzdobou, zámek  
a hrad v Potštejně, empírový zámek Kostelec nad Orlicí či 
zřícenina hradu Lanšperk s dalekým výhledem do okolí. 
Hrad Litice se vypíná v kopcích nedaleko Žamberka.

Hotel Studánka je významným partnerem Destinační 
společnosti Orlické hory a Podorlicko, která o propagaci 
zámků na Orlici s láskou pečuje.

EDEN (European Destinations of ExcelleNce) je pro-
jekt Evropské komise, jehož hlavním cílem je podpora 
udržitelného cestovního ruchu ve státech Evropské unie. 
Hlavní náplní projektu je soutěž o excelentní destinaci 
cestovního ruchu. 

Soutěž probíhá v participujících státech každoročně 
již od roku 2007 a cílí především na méně známé ev-
ropské regiony. Česká republika se projektu účastní 
od roku 2009 a národním koordinátorem je agentura 
CzechTourism. ec.europa.eu.
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Také v roce 2017 uspořádala společnost MATRIX tradiční vánoční setkání v Praze. Početná skupina kolegů si 20. pro-
since nejprve prohlédla Arcibiskupský palác a pak se vydala na společný oběd do velké klášterní restaurace na Strahov-
ském nádvoří. Po dobrém jídle následovala procházka vánoční Prahou a pak prohlídka Pražského hradu a Svatovítské 
katedrály. Večer se skupina na Pražském hradě zúčastnila vánočního koncertu.

Společnost MATRIX v rámci svých aktivit ve Slovenské republice podpořila akci Slovenské polovnické komory a stala 
se generálním partnerem Slovenských polovnických Vánoc, které se uskutečnily 16. prosince 2017 v Bratislavě. Jsme 
rádi, že jsme mohli pomoci při vzniku nové tradice. na obrázku zleva JUDr. Petr Vacek, Ing. Tibor Lebocký PhD., Petr 
Šeplavý, Oláh Csaba, Petr Votava, Ing. Libor Burian, MBA, Ing. Ján Jurica a PaedDr. Imrich Šuba, PhD.

MATRIX na 
Pražském hradě

MATRIX generálním partnerem 
Slovenských polovnických Vánoc

Matrix info | správa
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recepty od farmy Třebešov
Zpestřete si svůj jídelníček i v novém roce a dopřejte si nezaměnitelnou chuť zvěřiny. V prodejně farmy Třebešov najdete 
kompletní sortiment všech druhů zvěřinového masa. Lovecká sezona je v plném proudu, a proto farma Třebešov disponuje 
velkou zásobou zvěřiny. Dostane se na každého. není nutností se dopředu objednávat. Každý pátek máme navíc teplé uze-
né maso a novinky: pytlácká kýta a zbojnický bok.

Kančí kýta s brusinkovou omáčkou 
Potřebujeme: kančí maso 4 plátky (řízky z kýty), slanina 150 gramů, brusinky 150 gramů (sterilované), víno 
červené 7 decilitrů, brusinky 70 gramů (čerstvé), cibule 1 kus (větší), masox 1 kostka, olej, hořčice plno-
tučná 1 lžíce, koření divoké (2-3), bobkové listy, několik kuliček nového koření, jalovce a pepře) cukr, pepř 
černý (mletý), sůl.

Plátky masa naklepeme, osolíme, opepříme a potřeme z jedné strany směsí smíchanou z hořčice a 1 lžíce 
sterilovaných brusinek. Každý plátek stočíme do válečku, který převážeme nití nebo spíchneme párátkem.

Slaninu nakrájíme nadrobno a rozškvaříme v kastrolu na troše oleje. Přidáme oloupanou a jemně nakráje-
nou cibuli a za stálého míchání ji opečeme dorůžova. Pak přidáme divoké koření, zalijeme vínem, vložíme 
kostku masoxu a přivedeme k varu. Vložíme připravené maso a necháme dusit pod pokličkou.

Když je maso měkké, vyjmeme ho a udržujeme v teple. Do kastrolu přidáme zbylé sterilované brusinky, 
omáčku dochutíme cukrem, solí a pepřem a vaříme do zhoustnutí. na závěr z omáčky vyjmeme koření  
a omáčku rozmixujeme.

Maso nakrájíme na plátky, upravíme na talíře, přelijeme omáčkou, ozdobíme čerstvými brusinkami a podává-
me  
s houskovým knedlíkem nebo těstovinami.

Zdroj: igurmet.cz
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naši oslavenci
v lednu 2017
Matrix Hotels, s.r.o.
Jungová Monika 
Penkina Lidiya

divize Wood
Dvořák Antonín
Ferkl richard
Homola Lubomír
Šklíbová Jarmila 
Štěpánek Milan

divize Windows
Honsnejman Pavel
Valenta Jiří

divize autocentrum
Hrnčíř Tomáš
Ptáček Tomáš

divize automotive
Chvojka Aleš 
Vodáková andrea

našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

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

trybulová Jana

divize Správa

Dřevocentrum CZ, a.s.
Bielesz Jaroslav
Hovorka Jiří
Konvalina Martin
Kořínek David 
Krčmář Jarmil 
Ringel Josef 
rohlová iveta 
Voráček Martin

Farma Třebešov, s.r.o.
Grund Pavel 
Marková Hana

Matrix info | oslavenci



 » Medlešice u Chrudimi
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