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Všem našim zákazníkům, 

obchodním partnerům 
a přátelům přejeme pevné 

zdraví a mnoho osobních 
a pracovních úspěchů v roce 

2019.
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Vážení kolegové, zaměstnanci,

rád bych Vám jménem vedení společnosti MATRIX a.s. poděkoval za práci, kterou odvádíte. 
Cením si nasazení, se kterým ke své práci přistupujete a Vaší loajality.

V souvislosti s naším růstem, rozšiřováním obchodních aktivit, nabídkou nových produk-
tů a služeb, se postupně rozrůstají také naše řady. Vítáme mezi sebou nové kolegy, silné 
osobnosti, kteří se chtějí spojit s cestou a příběhem, který společně tvoříme.

Vyzývám Vás tímto k aktivnímu vyhledávání slušných, pracovitých a spolehlivých osob 
ve Vašem okolí. Nabídnout můžeme pozice, které inzerujeme mimo jiné také pro-
střednictvím našich webových stránek ( www.matrix-as.cz/kariera ).

Barevný svět MATRIXu sebou nese řadu benefitů. Neváhejte je využívat. Jsou tu pro 
Vás!

Vašeho doporučení vedoucího k obsazení poptávané pozice si vážíme a rádi by-
chom jej také odměnili mimořádnou prémií ve výši 5 000 Kč.

Ing. Martin Bárta



MATRIX INFO | 3

Vydavatel: A - PRESS, s. r. o., Školní náměstí 34, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
Tel. 494 533 933, e-mail: info@orlickytydenik.cz, www.orlickytydenik.cz.

Redakční rada: Ing. Libor Burian, Ing. Jakub Kaloč, Richard Ferkl, Zdenka Škopová, 
Tomáš Hrábek, Jan Motl, Luboš Kalous, Martin Konvalina, Irena Tomasová, Lenka 
Hlavsová, Ondřej Snížek

Foto: archiv Matrix, a.s., Matrix HOTELS, s.r.o., Škoda Auto, a.s., Orlický týdeník

Grafika: A - PRESS, s. r. o. – Michal Sedláček

V případě, že již nechcete být zařazeni v adresáři pro rozesílku firemního 
časopisu společnosti MATRIX a.s., neváhejte se obrátit na email: 
gdpr@matrix-as.cz. Děkujeme

Slovo ředitele
MATRIX, a.s.
Ing. Libor Burian, MBA

Téma čísla: 4MATRIX Holding má za sebou 
nejúspěšnější rok
Každý rozumný člověk si na začátku roku položí otázku, jaký byl ten 
rok minulý? Pro MATRIX Holding to byl rok nejúspěšnější od naše-
ho založení. Nejúspěšnější co do ekonomických výsledků (obrat, 
hospodářský výsledek, obrátkovost zásob a mnoho dalších ukaza-
telů...), nejúspěšnější co do personálního pohledu zkvalitnění a do-
plnění managementů jednotlivých divizí, technických a obchodních 
skupin a udržení a rozšíření pozic dělnických.
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14Práce pro MATRIX Windows 

je kreativní, říká Tomáš Zelený
Vyučený truhlář z Nového Města nad Metují Tomáš Ze-
lený pracuje v divizi Windows od září a oceňuje, že má  
v Lipovce možnost se profesně posunout zase o krok dále. Kolektiv 
ředitele Tomáše Hrábka si vybral i z toho důvodu, že se v něm pracuje 
na celé řadě netradičních zakázek, které jsou náročné na individuální 
přístup. Do Windowsu si navíc přinesl pracovní zkušenosti z Kanady.

Pro své vozy si zaměstnanci kvasinské Škodovky už chodí do zbrusu 
nového zákaznického centra, které na sklonku loňského roku otevře-
lo Autocentrum MATRIX v Lipovce. Vůči společnosti Škoda Auto tím 
byl dokončen investiční závazek přesahující 10 milionů korun. Divize 
Autocentrum má ovšem v plánu řadu dalších novinek.

Už jsme v provozu! 
Hlásí nové zákaznické 
centrum v Lipovce

Vážení spolupracovníci,

stojíme společně na prahu nového roku, vy-
jádřeného číslicí 2019.

Celý leží před námi jako ta čistá sněhová 
pláň a je jen na nás, kterou cestu si nyní zvolí-
me, zdali vykročíme za svými cíli středem sně-
hového pole a půjdeme dál, nebo se budeme 
bez cíle točit v kruhu -– od nikud nikam. Každý 
náš krok sníh (stejně tak jako život) zaznamená.

Proto pojďme směle společně, hrdě a cílevě-
domě vstříc naší dobré budoucnosti.

Ve svornosti, shodě, optimismu, s poctivostí 
a pokorou, dosáhneme šťastných výsledků.     

„VIRBUS UNITI“

Libor Burian

Ke Studánce mám od mládí 
velmi silný vztah
Jako rodilý Rychnovák je se Studánkou propojený celý život. První 
vzpomínky má z raného dětství, seznámil se tam s manželkou a jako 
aktivní turista se na Studánku často vracel. Posledních osm let navíc 
Miloslav Talavašek v hotelu Studánka pracoval jako údržbář. Nyní od-
chází do zaslouženého důchodu, ale své vazby na malebný hotel roz-
hodně neztrácí.



MATRIX INFO | 4

Naše práce pokračuje 
i v roce 2019
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Vážení spolupracovníci, Vážené dámy, Vážení pánové, 

jak říká jedna dětská rýmovačka „prozradil mi kalendář a to není žádný lhář...“, tak s úžasem jsem 
zjistil, že budou Vánoce, a tudíž ten kalendářní rok 2018 končí a odchází do minulosti (jako všech-
na léta předešlá) a my 1. 1. 2019 při první sekundě nového roku budeme bouchat šampaňské a ve 
stylu „král zemřel, ať žije král...“ oslavovat příchod roku nového, roku dvoutisícíhodevatenáctého 
po Kristu. 

Každý rozumný člověk si v této chvíli položí otázku, jaký byl ten rok minulý? Já mohu říci, že pro 
MATRIX Holding to byl rok nejúspěšnější od našeho založení. 

Nejúspěšnější co do ekonomických výsledků (obrat, hospodářský výsledek, obrátkovost zásob 
a mnoho dalších ukazatelů...), nejúspěšnější co do personálního pohledu zkvalitnění a doplně-
ní managementů jednotlivých divizí, technických a obchodních skupin a udržení a rozšíření po-
zic dělnických (zde zkvalitňujeme pozice, ale celkově kvantitativně klesáme a to přímo úměrně  
s růstem produktivity práce).

Co do rozvoje – dokončení naší největší investice do dřevařského střediska Třebešov, na naší 
obchodní cestě otevření dvou nových středisek Dřevocentra (Znojmo a Prostějov), otevření no-
vého zákaznického centra ŠKODA AUTO v Lipovce s novou odstavnou plochou pro širokou nabíd-
ku více jak pěti set vozů, vybudování a logistické sjednocení linky na výrobu Eurooken v Lipovce, 
na Farmě Třebešov zakoupení 70 % střediska Uhřínovice pro výstavbu nového zemědělského 
centra, příprava rozvoje investic do rostlinné výroby a pozemků, dlouhodobých pachtů s jistotou 
hospodaření atd. 

Co do společenské angažovanosti – jsme velice rádi, že jsme mohli býti a pomoci u tak krás-
ných projektů, které byly realizovány v roce 2018. Zároveň jsme aktivně podpořili několik akcí  
v regionu:

 » Oslava 100 let republiky v obci Třebešov
 » Podpora infrastruktury v obci Třebešov – nové chodníky
 » Jarní půlmaraton v Letovisku Studánka u Rychnova nad Kněžnou
 » Svatohubertské slavnosti na Kuksu
 » Divadelní festival Poláčkovo léto v Rychnově nad Kněžnou
 » Almanach obce Domašín u Černíkovic
 » Investice do vybavení provozovny Pekárna na plechu – Pferda
 » Sportovní areál Rychnov nad Kněžnou

Společenská angažovanost je nedílnou 
součástí firemní kultury MATRIX Holding

MATRIX Holding 
má za sebou 
nejúspěšnější rok
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Za to vše jsme rádi. Cítíme svoji sociální odpovědnost a reinvestujeme nemalou část úspěchu zpět do České republiky, 
provádíme a provedeme investice ve prospěch zkvalitnění pracovního prostředí a celkově i do prostředí regionu, ve kte-
rém žijeme.

Tyto dobré výsledky nám dávají důvěru a jistotu správné cesty, po které kráčíme. Dávají nám důvěru v kvalitní pracovní 
týmy na všech úrovních MATRIX Holding. 

Je to zásluha všech dělníků, techniků, obchodníků, je to také důkaz odpovědného přístupu k práci a k plnění úkolů na 
nás kladených. 

Děkuji všem Matrixákům v celém našem holdingu za tuto spolupráci. Děkuji také všem rodinným příslušníkům, kteří 
nám vytvářejí pohodu domova, zázemí, ze kterého se můžeme soustředit na práci a dosahovat těchto výsledků. 

Tento pevný základ nám dává možnost směle plánovat další rozvoj naší společné firmy. 

Buďme hrdi na život, který žijeme v naší České republice a při Novoročním přípitku při přání Pevného zdraví a štěstí 
nejbližším našim, do Nového roku 2019 připijeme také na zdraví naší demokracie a republiky. 

Pracujeme pro úspěch, štěstí a budoucnost našich dětí a vnuků a všech našich budoucích.

Ing. Libor Burian, MBA,
generální ředitel MATRIX  Holding
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„

„
Má-li naše demokracie své nedostatky, 
musíme překonávat ty nedostatky, 
ale ne demokracii.

If our democracy has its faults, then 
we must overcome these faults, 
not overcome our democracy.

Tomáš Garrigue Masaryk (1850 – 1937),
 první československý prezident, 
first president of Czechoslovakia
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Novým odbytištěm výrobků divize MATRIX Wood se v roce 
2018 stala daleká Čína, kam byly odeslány již čtyři kontejnery 
sušeného jehličnatého řeziva. Vedení dřevařské divize plánuje 
v obchodních aktivitách s čínskými kolegy pokračovat i v dal-
ších letech.

„Při zařizování legislativy příznivé pro sokolníky a myslivce 
jsem projezdil půl světa, takže mohu odpovědně říci, že přátel-
ská atmosféra na honu firmy MATRIX je na úrovni legendární 
pohostinnosti arabských šejků, které jsem se taktéž nejeden-
kráte těšil. Na akci firmy MATRIX mě mile překvapilo také do-
držování krásných mysliveckých tradic, organizační schopnosti 
profesionálů a nadstandardní přístup k naší budoucnosti – ke 
studentům lesnických škol v roli honců, který se v dnešní době 
jen tak někde nevidí.“

Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D.
předseda správní rady 
Mezinárodní asociace pro sokolnictví IAF 
reprezentující 75 tisíc sokolníků z 90 zemí

Divize Wood expeduje 
jehličnaté řezivo 
až do daleké Číny

Skvělá pohostinnost 
honů firmy MATRIX

Kubánský Silvestr
v Letovisku Studánka
Hosté Letoviska Studánka již tradičně očekávají od poslední 
noci v roce  nejenom zábavu, ale také tématiku. Silvestrovský 
večer 2018 a Novoroční ráno 2019 se na Studánce nesl v du-
chu kubánského slunce, pohody, doutníků, tanečnic a barma-
nek. Celý večer byl provázen hudbou a drinky, které jsou typic-
ké pro oblast Karibiku. Všichni hosté přišli i stylově oblečeni  
a tudíž náhodný kolemjdoucí by zcela jistě mohl nabýt dojmu, 
že se nachází  na plážích kubánského Varadera.

MATRIX vyrazil na výlet 
do adventní Prahy
Na kouzelnou atmosféru předvánoční Prahy se jel podívat 
management společnosti MATRIX. Do hlavního města, kde 
byl v plánu bohatý program, se vyrazilo v pondělí 17. prosin-
ce. První zastávkou bylo Staroměstské náměstí a Illusion Art 
Muzeum, odkud se skupina čítající více než třicet osob vydala 
na společný oběd do Novoměstského pivovaru. Následovala 
procházka adventní Prahou a prohlídka Paláce Lucerna. Po-
vedenou akci zakončilo divadelní představení Miluju Tě, ale...  
v divadle Palace.
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Jsou nedílnou součástí úspěšného kolektivu divize MA-
TRIX Automotive. V převážně mužském prostředí se čtyři 
ženy zabydlely bez problémů a patří mezi tahouny divize, 
která dlouhodobě vykazuje vynikající výsledky. Pojďme si 
je představit.

Kamila Štajnerová, DiS

V divizi Automotive 
pracuje nejdéle 

Kamila Štajne-
rová, DiS. Má 
sedmnáctile-
tou zkušenost 
v oboru, při-
čemž v sou-
časné době 
z o d p o v í d á 
v obchodní 
skupině lepení 

za dodavatele 
D OW - D u Po n t 

a Mayer group.

Pohybujete se v pra-
covní oblasti, která je do-

ménou mužů. Vnímáte to jako 
handicap nebo výhodu?

„Já si dokonce myslím, že je lepší pracovat ve spolupráci 
s muži. V MATRIX Automotive pracuji sedmnáct let a za tu 
dobu se zde vystřídalo již velké množství kolegů a se všemi 
jsem vycházela opravdu dobře. Podle mého názoru je pro 
ženu lepší pracovat ve smíšeném kolektivu, protože vzájemná 
úcta a porozumění je o to větší. Pouze mužský nebo výhradně 
ženský kolektiv nejsou úplně ideální.“

Co do týmu divize Automotive oproti mužům přinášíte 

osobitého?
„Možná bych zmínila vystupování při jednání s klienty. Ženy 

vystupují vůči dodavatelům jemněji a decentněji. Muži bývají 
razantnější a rozhodnější.“

Připravovala jste se na škole na práci v segmentu auto-
motive?

„Vystudovala jsem školy zaměřené na ekonomiku a jazyky. 
Všechny tyto dovednosti se mi v MATRIX Automotive velmi 
hodí. Ať už znalosti z oblasti účetnictví nebo cizích jazyků, pro-
tože s celou řadou klientů komunikuji v angličtině.“

Máte zálibu v autech nebo v jiných strojích?
„Ano, mám. Manžel se v automobilovém průmyslu pohy-

buje také, takže mě dopravní prostředky provází nejenom  
v práci, ale také v soukromém životě. Za svůj život už jsem řídi-
la celou řadu značek.“

Co ráda děláte ve svém volném čase?
„Doma mám manžela a dvě děti, takže většina mého volné-

ho času je spojena s rodinou.“

Bc. Andrea Vodáková, DiS

Do obchodní skupiny zamě-
řené na lepení patří také 
Bc. Andrea Vodáková, DiS, 
která v v MATRIX Auto-
motive pracuje tři a půl 
roku. Připravuje vysklad-
ňovací listy, fakturuje, 
účtuje nebo řeší rekla-
mace.

Oblast automotive je tra-
dičně spíše mužskou zále-

Ženy ve světě broušení a lepení 
divize MATRIX Automotive
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Všem ženám,  
a nejen v automotive, přejeme hodně 

zdraví a pracovní pohody 

žitostí. Vidíte v něčem výhodu, že jste žena?
„Tak to nevím. Na druhou stranu možná to výhoda přeci je-

nom je, protože muži jsou na nás ženy občas trochu milejší.“

V čem jste lepší než muži?
„Určitě v empatii, v tom jsou ženy jistě silnější než muži.“

Jaká je spolupráce s kolegy v rámci týmu MATRIX Auto-
motive?

„Kolektiv je výborný. Jedná se sice o mou první práci po ško-
le, takže nemohu srovnávat, ale jsem v MATRIX Automotive 
opravdu spokojená. Každý se mi snaží pomáhat. Znát to bylo 
především v prvních měsících práce, kdy jsem se musela nau-
čit opravdu hodně nových věcí.“

Když vzpomenete na svá školní léta, tušila jste, že budete 
jednou dělat pro MATRIX Automotive?

„Ne, to opravdu ne. Studovala jsem kulturní dějiny. Ale zase 
jsem se tam naučila cizí jazyk, který zde nyní využiji.“

Pracujete ve firmě, která se zabývá především automobi-
lovým průmyslem. Máte k autům nějaký větší vztah?

„Neřekla bych.“

Jak trávíte svůj volný čas?
„Mám ráda aktivní i pasivní sport, například chodím na aero-

bik. Ráda také čtu.“

Iva Prchalová

Druhou obchodní skupinou 
v MATRIX Automotive je ta 

zaměřená na broušení. Již 
devět let v ní pracuje Iva 

Prchalová. Ve svém za-
městnání, kde má na 
starosti především 
dodavatelskou firmu 
3M, je spokojená. Za-
jišťuje komunikaci se 
zákazníky, objednává  
a přijímá zboží nebo 
řeší reklamace. Kaž-

dý den navíc potvrzuje 
termíny dodání otevře-

ných objednávek.

Jste žena pracující v odvětví, 
kde vévodí spíše muži. Myslíte, 

že máte v něčem oproti svým kole-
gům výhodu?

„Vyloženě výhodu nevidím. Všeobecně se ale říká, že muž-
ský kolektiv je lepší a já se v MATRIX Automotive cítím dobře. 
Možná bych ale řekla, že ženy jsou pečlivější. Celkově ale pra-
cujeme jako tým, takže bych rozdíly nehledala.“

Takže s kolegy se spolupracuje dobře...
„Určitě. Máme ustálený tým, který má dobře naladěnou 

spolupráci a jsme schopní kvalitně řešit i nestandardní situa-
ce.“

Uměla jste si na škole představit, že jednou budete pra-
covat v segmentu automotive?

„Vůbec ne. Na škole jsem ale trochu „přičichla“ k účetnictví 
a ekonomice, což mě nakonec do MATRIX Automotive na-
směrovalo.“

Máte ráda auta nebo jiné stroje?
„Pocházím z motocyklové rodiny, takže preferuji motor-

ky. Jeden čas jsme například pravidelně navštěvovali motocy-
klové závody.“

Závěrem nám řekněte několik slov o svých zálibách a ro-
dině.

„Většinu dne trávím v kanceláři, takže se volný čas snažím 
užít co nejvíce aktivně – na kole, in-line bruslích nebo na pro-
cházkách. Baví mě také sledování filmů, ale dávám přednost 
aktivnímu odpočinku. Jinak žiji s přítelem v domečku.“

Ing. Zuzana Lípová

Do obchodní skupiny broušení s majoritní zodpovědností 
za značku Dynabrade patří také 
Ing. Zuzana Lípová. Vedle 
své běžné agendy také 
komunikuje s dceři-
nou společnosti 
MATRIX Trade.

Vnímáte jako 
výhodu, že 
jste žena 
p r a c u j í c í  
v převážně 
m u ž s k é m 
kolektivu?

„Určitě to 
žádná výhoda 
není. Přijde mi 
to jako naprosto 
normální záležitost. 
Navíc mně se s muži 
vždy pracovalo lépe než se 
ženami. Vše skvěle funguje, se 
všemi kolegy si vycházíme maximálně vstříc.“

Připravovala jste se během školní docházky na práci v ob-
lasti automotive?

„Nemyslím si. Po základní škole jsem šla na střední hote-
lovou školu. Spíše se jedná o shodu náhod, že jsem nakonec 
skončila ve společnosti MATRIX.“

Během mateřské dovolené jste si ale dodělala titul...
„Ano, na vysoké škole jsem se už zaměřila na ekonomii, 

abych si rozšířila své profesní obzory.“

Máte zálibu v autech nebo v jiných strojích?
„Ne. Především pak nemám ráda uklízení aut. Je to pro mě 

spotřební zboží.“

Přibližte čtenářům něco ze svého soukromého života.
„Bydlím na malé vesnici a mám dvě děti – kluka a holku.“
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Už jsme v provozu! Hlásí nové 
zákaznické centrum v Lipovce
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Pro své vozy si zaměstnanci kvasinské Škodovky už chodí do 
zbrusu nového zákaznického centra, které na sklonku loňského 
roku otevřelo Autocentrum MATRIX v Lipovce. Vůči společnos-
ti Škoda Auto tím byl dokončen investiční závazek přesahující 
10 milionů korun. Divize Autocentrum má ovšem v plánu řadu 
dalších novinek.

„Od pondělí 17. prosince jsme začali se zkušebním provo-
zem nového zákaznického centra. Příchozí klienti tak budou 
mít všechno na jednom místě, což je jistě velká výhoda,“ řekl  
k otevření nových prostor ředitel Autocentra Miroslav Mora-
vec.

Obslužnost zajišťují tři zaměstnanci – Erika Bečková, Vladi-
mír Bořek a koordinátor Lukáš Steklík, který se opírá o bo-
haté zkušenosti pana Bořka. Ten mimo jiné komunikuje se 
zákaznickým centrem v Mladé Boleslavi.

Nová koncepce zákaznického centra se připravi-
la především kvůli navyšující se výrobě vozů v Kva-
sinách, kde pracuje stále více lidí. Především oni 
si budou do nového centra chodit pro auta. Dr-
tivá většina zaměstnanců Škoda Auto Kvasiny  
si totiž bere vůz na operativní leasing, což znamená, že 
si ho půjčí na určitou dobu a pak auto vyčištěné a bez 
poškození vrátí zpět do Lipovky. 

Roku 2017 se takto distribuovalo přibližně 900 aut a minulý rok už 
více než 1 100. Během několika příštích let by se počet měl navíc vy-
šplhat až ke dvěma tisícům aut.

„Aby bylo možné stále narůstající počet vozů pohodlně uskladnit, 
vybudovali jsme v těsné blízkosti zákaznického centra rozsáhlé parko-
vací plochy,“ doplnil informaci o další investici ředitel Moravec.

Nový salon navíc prošel kompletním rebrandingem, nově 
tak příchozí uvidí originální korporátní prvky značky Škoda. Vy-
staveny zde budou tři veteráni ze sbírky generálního ředite-
le MATRIX, a.s. Ing. Libora Buriana a na jedné ze zdí se vytvoři-
la povedená grafika odkazující na bohatou historii vozů Škoda  
v podhůří Orlických hor.

Pro zákaznické centrum jsou ale připraveny ještě další investice. 
Bude zde totiž vybudována zastřešená plocha. V průběhu roku 2019 
tak bude před nepřízní počasí schován celý prostor vnitřního areálu 
autocentra, což velmi usnadní manipulaci s připravenými vozy.

A to stále není vše, protože Autocentrum MATRIX připravuje sku-
tečnou lahůdku pro všechny automobilové nadšence – industriální 
muzeum. Umístěno bude ve zcela nové budově, pro kterou se nyní 
připravuje projekt. Na další informace se můžete těšit v některém z 
dalších vydání MATRIX Info.
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Se Šekovou knížkou ušetříte až 20 % za servis, díly i příslušenství.
Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let a chcete ušetřit peníze za opravy  nebo výměnu 
opotřebovaných dílů, pak je Šeková knížka plná slev určena právě vám. 
Šeková knížka obsahuje kupony s 20% slevou na materiál i práci u nejběžnějších oprav
a řadu dalších výhod pro vás. Dopřejte svému vozu opravdu profesionální péči
v autorizovaném servisu ŠKODA.

Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás zdarma připravena v našem servisu.
www.sekova-knizka.cz

Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let

  ABY  VAŠE 
ŠKODA ZŮSTALA    
  ORIGINÁLNÍ
Využijte až 20% slevy 
      ze Šekové knížky.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

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

Untitled-39   1 3.1.2019   13:25:08
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Martin Karlíček patří 
mezi původní pracovníky 

společnosti MATRIX

Práci s novou technologií 
jsem si nemohl nechat ujít
Jeden z největších pamětníků historie společnosti MA-
TRIX Martin Karlíček se od nového roku stal posilou týmu 
nové pilnice. Do Třebešova přišel z dobrušského Dřevo-
centra, kde pracoval posledních sedm let. Jak sám říká, 
práci s novou technologií si nemohl nechat ujít.

MATRIX vás provází podstatnou částí života. Co všechno 
jste si už prošel?

„Ve společnosti MATRIX pracuji v podstatě od začátku. 
Nejprve jsem dělal na pile v Mokrém, kde se montovala ještě 
za bývalého JZD okna. Od roku 1998 jsem potom v Mokrém 
dělal vedoucího. Pak jsem se roku 2004 přesunul do Třebe-
chovic pod Orebem, kde jsem na místní pile pracoval až do 
roku 2011. No a posledních sedm let pracuji v Dřevocentru 
Dobruška.“

Od ledna roku 2019 se ale přesouváte do Třebešova, kde 
se stanete posilou kolektivu na nové pilnici…

„Přijal jsem výzvu, kterou přede mě postavil ředitel MA-
TRIX Wood Vlastimil Chaloupka. Třebešovská pilnice zača-
la pracovat na dvě směny a já budu na jedné z nich dělat 
technika. Podobnými provozy jsem během své profesní 
kariéry již prošel, takže mám představu, do čeho jdu.“

Třebešovská pila pracuje se zcela novou technologií. Prá-
ce s ní je pro vás jistě výzvou, je to tak?

„Obsluha nové technologie bude určitě velmi zajímavá a je 
to pro mě skutečně velká výzva. Mohu vlastně říci, že si po-
dobnou příležitost opravdu nemůžu nechat ujít. Určitě by mi 
jednou bylo líto, že jsem pro MATRIX pracoval tak dlouho a při-
tom si nevyzkoušel technologii nové pily. Navíc se po profesní 
stránce zase posunu o nějaký krok dále.“

Jak je v MATRIX Info zvykem, závěrem nám řekněte něko-
lik informací ze svého soukromí.

„Bydlím v Přepychách a mám dva dospělé syny, pětadvacet 
a dvaadvacet let. Jeden už má rodinu a druhý má potomka na 
ceště.“

Se Šekovou knížkou ušetříte až 20 % za servis, díly i příslušenství.
Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let a chcete ušetřit peníze za opravy  nebo výměnu 
opotřebovaných dílů, pak je Šeková knížka plná slev určena právě vám. 
Šeková knížka obsahuje kupony s 20% slevou na materiál i práci u nejběžnějších oprav
a řadu dalších výhod pro vás. Dopřejte svému vozu opravdu profesionální péči
v autorizovaném servisu ŠKODA.

Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás zdarma připravena v našem servisu.
www.sekova-knizka.cz

Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let

  ABY  VAŠE 
ŠKODA ZŮSTALA    
  ORIGINÁLNÍ
Využijte až 20% slevy 
      ze Šekové knížky.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

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

Untitled-39   1 3.1.2019   13:25:08
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V divizi Windows 
se posouvám dál...
...chválí si Tomáš Zelený práci v Lipovce.

Práce pro MATRIX Windows 
je kreativní, říká Tomáš Zelený
Vyučený truhlář z Nového Města nad Metují Tomáš Ze-
lený pracuje v divizi Windows od září a oceňuje, že má  
v Lipovce možnost se profesně posunout zase o krok dále. 
Kolektiv ředitele Tomáše Hrábka si vybral i z toho důvo-
du, že se v něm pracuje na celé řadě netradičních zakázek, 
které jsou náročné na individuální přístup. Do Windowsu 
si navíc přinesl pracovní zkušenosti z Kanady.

V MATRIX Windows pracujete čtvrtý měsíc. Můžete čte-
nářům přiblížit své dosavadní pracovní zkušenosti?

„Mám bohatou praxi v práci se dřevem, protože jsem se 
živil patnáct let truhlařinou. Potom jsem si dodělal maturitu 
a rok a půl jsem pracoval jako rozpočtář. Ve Windowsu nyní 
pomáhám Richardovi Cifrovi s realizacemi zakázek otvorových 
výplní.“

Nastoupil jste do společnosti, která vyrábí okna a dveře. 
Měl jste s touto prací již dříve nějakou zkušenost?

„Pracoval jsem se dřevěnými okny. Plastová a hliníková okna 
jsou pro mě zatím novinkou, ale díky skvělému přístupu všech 
mých kolegů si postupně doplňuji znalosti i v těchto odvětvích. 
Jinak spolupracuji především s obchodním oddělením, které 
nám připravuje zakázky. Ty následně jezdíme zaměřit.“

Na kterých zakázkách aktuálně pracujete?
„Zatím se zaměřuji především na menší soukromníky, tedy 

na otvorové výplně rodinných domů. V prosinci jsme ale také 
začali montovat okna do budovy Vyšší odborné školy a střed-
ní průmyslové školy v Rychnově nad Kněžnou. V tom samém 
městě navíc osazujeme okna na Farní charitu v Palackého ulici. 
Tato stavba je zajímavá, protože na ní realizujeme velké množ-
ství atypických obloukových oken.“

Ano, MATRIX Windows je známý realizací atypických za-
kázek náročných na technické řešení. Vyhovuje vám ten-
to způsob práce?

„Určitě, protože se mohu profesně posouvat dál. Osazová-
ní našich atypických produktů se musí často řešit individuálně 
a je nutné při tom improvizovat. A to je přesně to, co jsem od 
práce očekával – kreativitu.“

Říkal jste, že máte zkušenosti hlavně se dřevem. Vidíte 
nějaké výhody dřevěných oken oproti jejich plastovým  
a hliníkovým konkurentům?

„Já bych řekl, že to je především o vkusu. Dřevo je přírodní 
materiál a určitě má i vysoké estetické vlastnosti. Na druhou 
stranu například plast potřebuje nižší míru údržby.“

Závěrem nám prozraďte několik informací ze svého sou-
kromého života.

„Mám dvě děti. Čtrnáctiletou dceru Báru a jedenáctiletého 
syna Tomáše. Ve volném čase se věnuji sportu všeho druhu, 
rád chodím po horách a také běhám.“

Běháte i závodně? Jaký nejdelší běh jste si zkusil?
„Účastnil jsem se například brněnského ultramaratonu.“
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Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

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

Josef Linhart, tel.: 776 036 524

Okna od Windowsu krášlí
zdravotní středisko ve Skuhrově

Další ze zdařilých projektů dokončila společnost MATRIX 
Windows v podhůří Orlických hor. Na podzim loňského 
roku byly dodány otvorové plastové prvky Gealan IQ 
8000 a hliníkové vstupní dveře v profilu Aluprof do nově 
opraveného zdravotního střediska ve Skuhrově nad Bě-
lou. Celá stavba má moderní vzhled a je navíc vkusně 
barevně sladěná.

Občané vstupní brány Orlických hor, jak se Skuhrovu pře-
zdívá, se tak těší nejenom z nového zdravotního střediska, 
součástí budovy je navíc i několik nových obecních bytů.
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Ve čtvrtek 20. 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. V průběhu prezenta-
ce také zmínil investice a prodejní a marketingové aktivity provedené ve společnosti v roce 2018.

„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 po-
zval zaměstnance na bowlingový turnaj a večerní posezení ve vinárně hotelu Studánka.

Vánoční setkání zaměstnanců 
společnosti DŘEVOCENTRUM CZ 
v Letovisku Studánka
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MATRIX INFO | dřevocentrum CZ
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Studánka kráčí správným směrem, 
zachytila současné trendy 
Přestože je Studánka regionálním střediskem ležícím da-
leko od velkých měst a turisticky nejvíce navštěvovaných 
lokalit České republiky, stojí si v porovnání s konkurencí 
velmi dobře. To je informace, kterou si z třinácté Výroční 
konference Asociace hotelů a restaurací odnesl manage-
ment letoviska.

Do Clarion Congress Hotelu v Ostravě se 22. a 23. listo-
padu 2018 sjeli majitelé, provozovatelé a manažeři hotelů, 
penzionů a restaurací, odborníci z Horeca segmentu, učitelé 
středních odborných škol a profesoři vysokých škol, ale také 
manažeři asociací se zaměřením na cestovní ruch, hotelnictví  
a gastronomii. Těm všem byla určena konference, které se ma-
nagement Letoviska Studánka účastnil již počtvrté.

„Hlavním cílem konference bylo vyhodnocení posunu ho-
telového byznysu za poslední rok. Své zkušenosti si vyměňu-
jí nejenom hoteliéři z celé České republiky, ale vždy přijedou  
i hosté ze zahraničí, kteří přináší hotelové zkušenosti ze vzdá-
lených koutů planety,“ říká ke konferenci její účastník, ředitel 
Letoviska Studánka Petr Čermák.

Na východ České republiky přijel a o své bohaté zkušenos-
ti se podělil například pracovník institutu European Tourism 
Futures Institute Tjeerd Zandberg z Nizozemí nebo uznávaný 
školitel osobního rozvoje Ivo Toman. Ten se ve svých přednáš-
kách zaměřil na práci s lidmi a mezilidské vztahy, tedy stěžejní 
disciplínu každého pracovníka v hotelnictví.

Na diskusních panelech se mluvilo nejen o cestovním ruchu, 
ale také o personální politice, trhu práce, cenotvorbě nebo 

aktuálních trendech, které jsou v turistickém průmyslu nasto-
leny.

„Na konferenci jsem s potěšením zjistil, že přestože je 
Studánka regionální hotel, tak nejsme pozadu co se týče re-
publikových, ale i evropských trendů. Mám na mysli nabídku 
produktů, ale třeba také oslovování potencionálních klientů. 
Marketing je totiž potřeba cílit zcela jinak, pokud se oslovuje 
šedesátník nebo třicátník,“ dodal ředitel Čermák.

Důležitou otázkou pro dnešní hoteliéry je personální strán-
ka, která byla v Ostravě prezentována samostatným diskusním 
panelem. Seděli u něho náměstci ministerstev zahraničí a prá-
ce a sociálních věcí, předsedkyně krajské hospodářské komory 
a dva hoteliéři. Jedním z nich přitom byl Petr Čermák. Diskuze 
se zaměřila především na zaměstnávání cizinců. Z informací od 
přednášejících vyplynulo, že za poslední rok v této problemati-
ce skutečně posun nastal. Kromě již rozjetého programu Ukra-
jina totiž nově vznikl program Srbsko, a právě z těchto zemí 
český turistický průmysl čerpá nové pracovníky.

„Na Studánce máme dlouhodobou zkušenost s pracovníky 
z Ukrajiny a musím zdůraznit, že je to zkušenost velmi pozitiv-
ní,“ okomentoval svou zkušenost Petr Čermák, který byl navíc 
na konferenci nominován na hoteliéra roku.

Do závěrečného kola se sice v konkurenci dalších šesti no-
minantů neprobojoval, ale není všem dnům konec. Třeba si 
prestižní cenu přiveze na Studánku příští rok. Pro známý hotel 
je především důležité zjištění, že jeho zaměstnanci zachytili 
současné trendy a mohou se směle měřit s konkurencí.
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Miloslav Talavašek 
se loučí 

s hotelem Studánka
J

Ke Studánce mám od mládí 
velmi silný vztah

Jako rodilý Rychnovák je se Studánkou propojený celý 
život. První vzpomínky má z raného dětství, seznámil se 
tam s manželkou a jako aktivní turista se na Studánku 
často vracel. Posledních osm let navíc Miloslav Talavašek  
v hotelu Studánka pracoval jako vedoucí údržby. Nyní od-
chází do zaslouženého důchodu, ale své vazby na maleb-
ný hotel rozhodně neztrácí.

Letovisko Studánka je znovuotevřeno osmým rokem. Pa-
tříte k původnímu personálu nebo jste nastoupil až poz-
ději?

„V hotelu jsem začal pracovat půl roku po jeho otevření, 
takže jsem zde zažil hektické období, kdy bylo potřeba celý 
hotel dostat do správného provozního tempa.“

Zřejmě se jednalo o vůbec nejnáročnější období, které 
jste na Studánce zažil, že?

„Určitě. To víte, když se otevře hotel, tak je spousta práce. 
Na začátku je potřeba hodně věcí vyladit, takže se jednalo  
o hodně hektické období. Dnes už ale mohu říct, že se nám 
celý hotel podařilo za ta léta dostat do velmi dobré kondice.“

S čím je na Studánce největší práce?
„I když to na první pohled nemusí tak vypadat, letovisko 

vlastní velmi sofistikovanou techniku. Specifický je například 
bazén. Ale aby hotel fungoval, tak musí fungovat všechna 
střediska. Důležitá je především spolupráce mezi jednotlivý-
mi členy personálu. Bez ní by to nešlo.“

Studánka byla v okolí Rychnova nad Kněžnou vždy vel-
kým pojmem. Vy jste Rychnovák. Jaký vztah jste ke Stu-
dánce měl ještě před tím, než jste zde začal pracovat?

„Velice dobrý! Jednak bydlím v domě, který je od Studán-
ky nedaleko, ale především k ní mám už od mládí velmi silnou 
vazbu. Jsem totiž turista, v současné době například předse-
dám Klubu českých turistů v Rychnově n. K., který je druhým 
nejstarším v Čechách. A právě díky turistice jsem na Studánku, 
která je centrem místní výletní oblasti, chodil velmi často. Je 
potřeba říct, že Studánku dokonce za první republiky turisté 
vlastnili a provozovali. Navíc jsem se zde seznámil se svojí že-
nou, takže vztah mám k místnímu hotelu opravdu velmi vřelý.“

Jste tedy velký pamětník, máte na Studánku nějakou 
osobní vzpomínku už z dětství?

„Je velice matná, ale jednu si vybavím. To mi byly asi dva 
nebo tři roky. Dříve bývalo v Rychnově zvykem, že se každou 
neděli chodilo na Studánku, která sloužila jako takové rychnov-
ské korzo. A právě jeden z těchto výletů s rodiči si pamatuji.“

Začíná vám zasloužený důchod, jaké máte plány?
„Na Studánku budu především určitě chodit vypomáhat  

i nadále. Jinak si ale chci užít důchodového věku.“

Miloslav Talavašek (čtvrtý zprava) v obklopení svých kolegů z hotelu Studánka. Vlevo od něho stojí ředitel Letoviska  
Bc. Petr Čermák, vpravo F&B manažer hotelu Ing. Matěj Novák.
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Tradice české myslivosti a oslavy 
české státnosti v Třebešově
MATRIX, a.s. oslavil 27. výročí od založení společnosti (12. 
prosince 1991) tak jako každý rok, tedy dvoudenní lovec-
kou akcí. Všichni přítomní si zároveň připomněli a oslavi-
li 100 let od založení Československé republiky. Na tyto 
oslavy bylo pozváno mnoho partnerů a přátel společnosti  
MATRIX. První den lovu se konala naháňka v Orlických horách. 
Druhý den lovu potom bažantí hon ve Svatohubertské ba-
žantnici Třebešov. Vše proběhlo dle tradic české myslivosti,  
a to včetně poslední leče.

Hon zahájil generální ředitel MATRIX, a.s. Ing. Libor Burian  
a myslivecký hospodář Pavel Grund.

První lovecký den a zahájení naháňky na Panském poli. Na 
obrázku je myslivecký hospodář Aleš Izák a závodčí jednotli-
vých řad – Ing. Milan Vrba, Zdeněk Dvořák, Ing. Petr Mlynář, 
Martin Hamáček a Pavel Grund.

Nejlepším lovcem prvého loveckého dne – naháňky – byl vy-
hlášen přítel Petr Charvát.
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Králem honu na bažanty se stal Ing. Bohumil Straka, Ph. D., 
předseda správní rady Mezinárodní asociace pro sokolnictví.

Ing. Martina Husinová (Slovenská polovnická komora) na 
tomto lovu ulovila své první bažanty v životě. Gratulujeme  
a vážíme si, že to bylo právě u nás.

Ředitel slovenské Polovnické komory PaeDr. Imrich Šuba 
předal generálnímu řediteli Ing. Liboru Burianovi, u příle-
žitosti 90. výročí od založení CIC (Palárikovo 1928), limito-
vanou slavnostní medaili jako výraz uznání za mezinárodní 
mysliveckou spolupráci a práci pro myslivost.

Vážené dámy, vážení pánové, přátelé myslivci,

dnes mi připadl milý úkol pohovořit na téma kroniky 
Myslivecké společnosti MATRIX a na téma stého výročí 
vzniku první československé republiky.

Dnes je tomu právě sto let, kdy se k Československé re-
publice připojila její poslední výspa. ÚSTÍ NAD LABEM. Ten-
to německý region se stějně jako mnohé další pokusil od 
nového státu oddělit již při jeho narození a je zářným příkla-
dem toho, jak vzájemné národnostní spory mohou vést až  
k mnohým krveprolitím.

Československá republika nevznikala bez boje, nevzni-
kala bez krveprolití a rozhodně nevznikala bez tisíců pad-
lých hrdinů. Každý krok, který dnes v našich lesích děláme, 
děláme díky zásluhám mnohých před námi.

Vznik naší republiky a její stoletý život můžeme přirov-
nat právě k malé sazenici stromku.

Představme si, že před sto lety bylo do země uprostřed 
dubového lesa vsazeno semínko, ze kterého za pouhých 
dvacet let vyrostl krásný, silný a košatý strom. Nebyl ještě 
tak plně dospělý, aby vzládl překonat všechny problémy, 
ale zároveň nebyl tak malý, aby se nedokázal v konkurenci 
lesa prosadit.

Byla to naše československá lípa. Bohužel po dvaceti 
letech přišla první vichřice, která jí očesala nemálo větví  
a duby jí na několik let překryly. O pár let později opět ob-
razila a v květnu toho roku vykvetla společně s mnohými 
šeříky. Duby zašly a lidé se v jejím stínu opět veselili a těšili 
se na další světlou budoucnost.

Naše lípa však nekvetla a nebujela příliš dlouho. Za tři 
roky od těch slavných dní přišel silný mráz. Šeříky spálil  
a na paseku nám zalétla bříza. Ta rostla a bujela a lípu, 
kterou mráz silně popálil, přerostla. Mráz spálil lípu až ke 
kmeni a dlouho trvalo, než opět obrazila. Do té doby jí 
břízy převýšily a bránily jí v jejím růstu. Po čtyřiceti letech 
však přebujelé břízy uzrály a lidmi byly sklizeny. Lípa opět 
nasála čerstvý vzduch a natáhla své větve ke slunci. Dnes jí 
je sto let a těsí se opět dobrému zdraví.

Stále se o ní však pokouší různé choroby a je potřeba 
si jí chránit. Mladé proutky ohýbat a ukazovat jim správ-
ný směr, staré plody poctivě snést a skrze ně dát prostor 
novým a nahnilé bez váhání zavčasu spálit, než se jejich 
houba rozšíří.

Teprve tak se nám podaří zachovat si náš rodný strom  
a dát mu život do dalších generací. Posílit ho, aby až při-
jdou nové vichřice, mrazy a sucha, opět přestál a vydržel 
konkurenci ostatních, mnohdy silnějších a vyšších, a aby 
mohla stále poctivě růst a každé jako rozkvétat.

A o tom a o mnohém dalším je i naše myslivecká kronika. 
Neváhejte se do ní podíva a třeba i inspirovat. Každý strom 
v lese nechává o svém životě malý doklad v podobě oby-
čejného pařezu. Mnozí z nás v nich umí číst, víme kolik bylo 
stromu let, kdy se mu dařilo, a kdy zase ne. Zamysleme se 
nad tím, jaké pařezy zůstanou po nás, a co z nich budou  
v budoucnu ostaní číst.

O myslivecké kronice 
mluvil Mgr. Jindřich Žák
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Recepty od Farmy Třebešov

Dančí guláš  
z masa od Farmy Třebešov
Ingredience: dančí maso, slanina, cibule, mrkev, celer, 2 polévkové lžíce cukru krystal, 2 lžíce octa, vývar,  
1 citron, lžíce rajčatového protlaku, 3 rajská jablka, celý pepř, nové koření, bobkový list, tymián, máslo, hladká 
mouka, trochu rybízové zavařeniny, 2 dcl červeného vína

Postup:
1. Odleželou dančí zvěřinu, kýtu, hřbet nebo plecko zbavíme blan a vypereme, protáhneme hustě slaninou 
(kdo dává přednost dietní úpravě, může slaninu vynechat) a osolíme.

2. Na sádle usmažíme cibuli a kořenovou zeleninu do hněda, přidáme 2 polévkové lžíce krystalového cukru 
a necháme zhnědnout. Zakápneme octem, zalijeme vývarem, přidáme citronovou kůru i šťávu, lžíci rajského 
protlaku, 3 rajská jablíčka, celý pepř, nové koření, bobkový list a tymián. Zvěřinu vložíme do zeleniny a v troubě 
dusíme do měkka.

3. Měkké maso vyjmeme, šťávu zahustíme hnědou jíškou, přidáme trochu rybízové zavařeniny, dobře povaříme 
a přecedíme.

4. Do hotové omáčky dáme sklenku červeného vína. Podáváme s houskovými knedlíky a máslovými taštičkami 
plněnými brusinkami.

zdroj: rozhlas.cz
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divize Automotive
Chvojka Aleš
Koďous Luděk
Vodáková Andrea

divize Autocentrum
Hrnčíř Tomáš
Jebavá Michaela
Koblásová Daniela
Ptáček Tomáš

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

divize Windows
Honsnejman Pavel
Valenta Jiří

MATRIX Hotels
Frišová Veronika
Hoppová Sabina
Hrábková Eva
Jungová Monika
Penkina Lidiya

Dřevocentrum CZ
Bielesz Jaroslav
Havlíček Libor
Konvalina Martin
Krčmář Jarmil
Pechanz Rudolf
Riegel Josef
Voráček Martin
Zelinger Lukáš

Farma Třebešov
Grund Pavel

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

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

Naši oslavenci
v lednu 2019




