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Vsaďte na jistotu se zcela novým modelem
ŠKODA SCALA
Nová ŠKODA SCALA klade důraz na bezpečnost inspirovanou vozy vyšší třídy.
V automobilu, který je vybaven systémem tísňového volání, až 13 asistenčními 
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Téma čísla: 4MATRIX zdokonaluje využití 
dřeva. Pomáhat mu budou 
špičkové univerzity
Dřevo je jediná skutečně využitelná surovina v České republice. 
Společnost MATRIX z Třebešova dřevo zpracovává od pořezu až 
po konečné produkty a dlouhodobě se také věnuje v rámci vý-
zkumu a vývoje zlepšení jeho využití. Středobodem této snahy je 
Memorandum, na jehož základě MATRIX spolupracuje s předními 
českými institucemi, které mají v této otázce co říci.

18
12Cyklisté z Autocentra MATRIX 

přispěli na dobrou věc
Jeden tisíc dvě stě čtyřiadevadesát kilometrů z Aše do Znojma. To-
lik měří letošní jubilejní desátý ročník akce Na kole dětem, kterého 
se již podruhé zúčastnilo také Autocentrum MATRIX. Divizní tým se 
společně s dalšími spřátelenými firmami 3. června připojil v Lipovce  
k 5. etapě, která měla konec v Jeseníku. A svým pohybem cyklisté po-
máhali nemocným dětem.

Vážení čtenáři,

v podnikatelském prostředí stále převládá po-
zitivní vlna a stejně tak je naladěn i MATRIX, 
a.s. Podařil se nám uskutečnit významný krok 
– rozšíření Memoranda na půdě Ministerstva 
průmyslu a obchodu, jehož podrobnosti se do-
čtete v tomto čísle.

V čase blížících se školních prázdnin a tedy 
době dovolených bych Vám chtěl popřát pří-
jemné prožití svých volných dnů a ideální poča-
sí pro Vaše aktivity. 

Jakub Kaloč

„Jídlu musíte dát kvalitu,“ 
říká šéfkuchař, který se ženil 
na Studánce
Robert Vondrovský z Třebechovic pod Orebem provozoval dvacet let re-
stauraci Černý kůň. Po dlouhém období podnikání se rozhodl pro změnu  
a stal se z něho šéfkuchař v Letovisku Studánka. Hned na začátku rozhovoru pro 
MATRIX Info zdůraznil, že by všechny čtenáře rád pozval na dobré jídlo, které  
s velkou péčí připravuje hotelová kuchyně.

10
Automotive podporuje 
nadějnou karatistku 
Báru Vachoutovou
Karate sice nepatří mezi tradiční sporty provozované v České republi-
ce, ale přesto si u nás našlo celou řadu obdivovatelů i aktivních závod-
níků. Patří mezi ně i třináctiletá Barbora Vachoutová. Mladá sportov-
kyně má navíc oproti svým vrtevníkům jednu podstatnou nevýhodu, 
narodila se totiž s vrozenou genetickou percepční vadou sluchu a musí 
nosit naslouchadla. Přesto dosahuje v karate vynikajících výsledků.
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Dřevo je jediná skutečně využitelná surovina v Čes-
ké republice. Společnost MATRIX z Třebešova dře-
vo zpracovává od pořezu až po konečné produkty  
a dlouhodobě se také věnuje v rámci výzkumu a vý-
voje zlepšení jeho využití. Středobodem této snahy 
je Memorandum, na jehož základě MATRIX spolupra-
cuje s předními českými institucemi, které mají v této 
otázce co říci.

Pro další rozšíření úspěšné spolupráce inicioval vr-
cholný management společnosti setkání členů Memo-

randa zabývajícího se otázkami v oblasti výzkumu a vý-
voje dalšího možného využití dřevní hmoty. Na půdě 
Ministerstva průmyslu a obchodu došlo v úterý 21. května  
k podpisu nového dokumentu, na jehož základě k Memo-
randu přistoupily další dvě výrazné instituce – České vyso-
ké učení technické v Praze a Vysoké učení technické Brno.

„Před více než čtyřmi lety, přesně 7. května 2015, jsme 
podepsali Memorandum, které vzniklo z iniciativy společ-
nosti MATRIX, a.s. a za velké pomoci a pod autoritou Mi-
nisterstva zemědělství, sekce lesního hospodářství, kte-

MATRIX zdokonaluje využití dřeva. Pomáhat společnosti
budou špičkové technické univerzity z Prahy a Brna

Podpis Memoranda na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu. Zleva doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. z VUT Brno, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) Českého vysokého učení v Praze, náměstek Ministerstva zemědělství pro řízení sekce 
lesního hospodářství Mgr. Patrik Mlynář, náměstek sekce průmyslu, surovin a stavebnictví Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Eduard Muřický, generální ředitel MATRIX, a.s. Ing. Libor Burian, MBA, děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity prof. Ing. Marek 
Turčáni, PhD., děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity Brno prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, zástupce ředitele České lesnické akademie Trutnov Ing. Jiří Franc, ekonomický ředitel Lesů ČR Ing. Bc. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA., a.s.
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MATRIX zdokonaluje využití dřeva. Pomáhat společnosti
budou špičkové technické univerzity z Prahy a Brna

rou má v gesci Mgr. Patrik Mlynář. Dnes je nám ctí přivítat 
další dva subjekty,“ zahájil setkání generální ředitel MATRIX, 
a.s. Ing. Libor Burian.

Vedle Ministerstva zemědělství se nedílnou součástí pů-
vodního Memoranda staly také Lesy ČR, s.p., Mendelova 
univerzita v Brně, Česká lesnická akademie Trutnov a Česká 
zemědělská univerzita v Praze.

„Velmi oceňuji, že MATRIX s Českou zemědělskou univer-
zitou pravidelně komunikuje a navzájem si dokážeme na-

slouchat. Díky tomu se realizují skutečně unikátní projekty,“ 
upozornil děkan Fakulty lesnické a dřevařské České země-
dělské univerzity prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D. na podaný 
patent na speciální terasová prkna a dva užitné vzory zamě-
řené na zvýšení odolnosti dřevních nátěrových systémů.

To ale není vše. Zástupci všech institucí sdružených okolo 
Memoranda se během více než čtyř let podíleli na dalších 
projektech zabývajících se využitím dřevní hmoty ve staveb-
nictví. Roky práce stojí například za informacemi o dalším 
využití buku, který zatím nepatří ve stavebnictví mezi žá-

Podpis Memoranda na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu. Zleva doc. Ing. Jan Vaněrek, Ph.D. z VUT Brno, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) Českého vysokého učení v Praze, náměstek Ministerstva zemědělství pro řízení sekce 
lesního hospodářství Mgr. Patrik Mlynář, náměstek sekce průmyslu, surovin a stavebnictví Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Eduard Muřický, generální ředitel MATRIX, a.s. Ing. Libor Burian, MBA, děkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity prof. Ing. Marek 
Turčáni, PhD., děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity Brno prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, zástupce ředitele České lesnické akademie Trutnov Ing. Jiří Franc, ekonomický ředitel Lesů ČR Ing. Bc. Daniel Vlkanova, Ph.D., MBA., a.s.



MATRIX INFO | 6

MATRIX INFO | téma čísla

„MATRIX v současné době intenziv-
ně pracuje na svém dalším velkém 
projektu nového systému dřevosta-
veb s názvem MATRIX House. Jeho 
cílem je vytvoření kompletního sys-
tému pro dřevostavby s cílem rych-
lejší výstavby, zdravějšího bydlení  
a především maximálně bezúdrž-
bového systému při zachování dře-
věných pohledových stěn,“ sdělil 
Ing. Jakub Kaloč, vedoucí projektu.

dané suroviny. A to i přesto, že ho je na trhu značné 
množství. 

Pro ještě kvalitnější využití dřeva ve stavebnictví se 
21. května Memorandum rozrostlo o školy technického 
typu, jakými jsou České vysoké učení technické v Praze 
a Vysoké učení technické v Brně. Novou součástí Me-
moranda je na žádost Ministerstva průmyslu a obcho-
du také výzkum a vývoj zpracování dřeva postiženého 
kůrovcovou kalamitou a podpora výškových a veřejných 
budov ze dřeva.

„Záměr Memoranda jsme podpořili, a právě proto 
jsme navrhli společné setkání členů na půdě Ministerstva 
průmyslu a obchodu. Diskutovali jsme mimo jiné o rozší-
ření Memoranda o nové oblasti, a to právě o zpracování 
kalamitního kůrovcového dřeva a o podporu výškových  
a veřejných budov ze dřeva,“ uvedl náměstek Minister-

stva průmyslu a obchodu pro řízení sekce průmyslu, su-
rovin a stavebnictví Ing. Eduard Muřický.

Aktuálním problémem je především přemnožení lý-
kožrouta smrkového, díky kterému je situace v českých 
lesích kalamitní. Trh je přesycen smrkovou kulatinou, 
a ta si žádá rychlé zpracování. Členové Memoranda se 
proto budou snažit současnou situaci uspokojivě vyře-
šit.

„České lesy se mění a po kalamitě již nebudou vypa-
dat stejně jako dnes, je třeba se na to připravit,“ dodal  
k tomu děkan Marek Turčáni.

Výzkum a inovace všech členů Memoranda jsou od-
povědí na současný stav věcí. Zlepšení technologických 
postupů pomůže odbourat problémy s nedostatkem 
lidských zdrojů a vysokých nároků na rychlost stavby.

MATRIX House – velký projekt společnosti
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Gridshell MATRIX oslaví třetí narozeniny. 
Jeho obdoba bude stát i na ČVUT
Před necelými třemi lety – v srpnu 2016 – byla v nově 
vznikajícím přírodním parku v části areálu společnosti 
MATRIX, a.s. v Třebešově dokončena originální kon-
strukce gridshell (mřížová skořepina).  Reprezentativ-
ní stavba slouží především pro účely konání kulturních  
a společenských akcí. Celodřevěný „pavilon MATRIX“ 
vznikl ve spolupráci s mladými architekty ze Studia 
membránové architektury – Fakulty stavební, Kated-
ry architektury ČVUT v Praze. Návrh konstrukce po-
tom vznikl za podpory rakouských kolegů, projektanta  
a statika a s pomocí specializovaného softwaru. 

Extrémně lehká experimentální konstrukce reaguje na 
dané místo svou organickou rozvlněnou formou, přičemž 
návštěvníky vítá třemi půlkruhovými otevřenými vstupy  
a je realizována z typizovaných modřínových střešních latí 
o průřezu 5x3 cm (ke stavbě jich bylo potřeba přes 2 km), 
základy jsou řešeny pomocí zemních vrutů.  

Konstrukce Grid shell vzniká formováním plošné čtver-
cové sítě, která se dokáže tvarovat pomocí pružnosti latí 
a volným spojům. Konstrukční princip je založen na použití 
průběžných latí ve dvou směrech, spojených v jejich průse-
čících. Celkem je v konstrukci osazeno 2 200 hlavních spojů 
a 550 m nerezového, diagonálně ztužujícího lana.

Pavilon reprezentuje krásu přírodního materiálu, jeho 
flexibilitu a nové možnosti použití. Stěžejním prvkem je 
dvojitě zakřivený povrch konstrukce s plynulým přecho-
dem fasáda – zastřešení, což umocňuje pocit ladnosti 

Ke stavbě bylo potřeba  
přes 2 km modřínových 

střešních latí

a přirozenosti. Tři vstupy pak celku dodávají vzdušnost a ote-
vřenost, dojem lehkosti podtrhuje sezonní zavěšená průsvit-
ná membrána o ploše 43 m2, která slouží jako stínící prvek 
a ochrana proti dešti. V rámci realizace projektu došlo k osa-
zení celoplošné modřínové terasy a citlivým úpravám parteru  
– celek tak působí harmonicky a je logicky napojen na okolní 
komunikace. Konstrukce je osazena RGB LED panely, které 
jí ve večerních a brzkých ranních hodinách dodávají zvláštní 
kouzlo.

Slavnostní otevření nového pavilonu 28. srpna 2016 bylo 
spjato s dožínkovou mší kardinála Dominika Duky, bylo zde 
také oslaveno 25. výročí od založení společnosti MATRIX.

V návaznosti na projekt „pavilonu MATRIX“ vznikne na pod-
zim roku 2019 za účasti a podpory společnosti MATRIX ob-
dobná konstrukce před hlavním vstupem do Fakulty stavební 
ČVUT. Stavba bude signifikantním prvkem reprezentujícím 
výsledek společného vývoje a dlouhodobé zdařilé spolupráce.

 
Arch. Aleš Vaněk
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Členové Myslivecké společnosti MATRIX se 8. května zú-
častnili myslivecké brigády na Neratově. Šestičlenná sku-
pina pracovala na úklidu přezimovací obůrky a vyvápnění 
všech mysliveckých krmných zařízení. Účastníci vyrobili také 
nová slaniska a v čele honiteb doplnili dostatek soli a opra-
vili a vyčistili všechna krmná a lovná zařízení.

MATRIX uspořádal 
mysliveckou brigádu 
v okolí Neratova

Zástupci společnosti MATRIX navštívili dřevařský veletrh Ligna 
v německém Hannoveru. Ing. Jakub Kaloč, Vlastimil Chaloup-
ka, Martin Mandys a Ing. Martin Konvalina si prohlédli význam-
ný veletr a získali informace o technických novinkách, které 
by mohly být aplikovány v provozech společnosti MATRIX. 
Hlavním úkolem potom bylo vybrat doplňkové technologie 
pro novou výrobní linku lepených hranolů (KVH/BSH ). Jeden 
konkrétní stroj – drtič odpadu – se na veletrhu podařilo přímo 
zasmluvnit, další stroj je navíc předjednán. Účel cesty tak byl 
naplněn.

MATRIX a Dřevocentrum 
na výstavě v Německu

V Kapli Betlémské se 1. června sešli kapitáni českého průmyslu, zástupci předních 
svazů, komor a asociací a představitelé státu, aby vyhodnotili současný stav a další 
směřování průmyslu a exportu České republiky. Za MATRIX, a.s. se zúčastnili generální 
ředitel Ing. Libor Burian a prokurista a finanční ředitel Ing. Jakub Kaloč. Premiér re-
publiky Ing. Andrej Babiš se omluvil. Stát tak na akci reprezentovali ministr průmyslu 
a obchodu Doc. Ing. Karel Havlíček a Mgr. Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí. 
Po skončení setkání se Ing. Burian a Ing. Kaloč zastavili před Kaplí Betlémskou, kde byl 
před čtyřmi lety instalován artefakt připomínající šestisté výročí upálení Mistra Jana 
Husa. Toto dílo zde bylo instalováno z iniciativy společnosti MATRIX a realizováno 
spolkem pro Připomenutí šestistého výročí upálení Mistra Jana Husa.

MATRIX na setkání lídrů 
průmyslu a exportu 2019

Významná životní jubilea oslaví tento měsíc myslivečtí kamarádi Josef Burian a Dušan Pekarovič. Otec 
generálního ředitele MATRIX, a.s. Ing. Libora Buriana si 19. června připomene 80. výročí narození a 
jeho přítel pan Pekarovič o den dříve oslaví 71. narozeniny. Na fotografii vidíte povedenou dřevořezbu, 
kterou oba oslavenci obdrželi již v loňském roce.

Společnost MATRIX přeje hodně zdraví do dalších let 
a řadu mysliveckých úspěchů!

Myslivečtí kamarádi z Třebešova 
slaví významná životní jubilea
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Baví mě řešit problémy zákazníků, 
říká oslavenec Josef Šklíba

Ing. Josef Šklíba
slaví významné životní jubileum. 
Vše nejlepší do dalších let přeje celý tým divize Automotive

Tento měsíc oslavil významné životní ju-
bileum dlouholetý člen týmu MATRIX 
Automotive Ing. Josef Šklíba z Lupeni-
ce. Při této příležitosti poskytl obchodně 
-technický zástupce pro MATRIX Info krátký 
rozhovor.

Tento rok slavíte pětačtyřicáté narozeniny 
 a osmnáct let v divizi MATRIX Automotive. 
Co vás tehdy do Třebešova přivedlo?

„Do Automotivu jsem se dostal klasickou 
cestou, odpověděl jsem na inzerát. Zvažoval 
jsem tehdy několik nabídek, ale Automotive mi 
přišel jako nejlepší volba. Dokonce si pamatu-
ji přesný den nástupu, bylo to pondělí 1. října 
2001.“

Jaká je vaše náplň práce?
„Pracuji jako obchodně-technický zástupce 

pro segment broušení, lepení a ochranných 
pomůcek pro značky 3M a Dynabrade.“

Takže většinu své pracovní doby trávíte 
na cestách. Je to tak?

„Ano, většina mé práce se odehrává v te-
rénu u našich zákazníků. Řeším s nimi vše, co 
se týká broušení a lepení, případně logisti-
ky dodávek materiálu. Zákazníci často mají 
i individuální požadavky, pro které hledá-
me vhodná řešení.“

A co vás na práci baví nejvíce?
„Baví mě řešit problémy. Připravovat 

zákazníkům různé výseky a tvarově od-
lišné věci. Zkrátka zakázky, které se ob-
vykle nedělají.“

Při práci u zákazníků musíte sedět 
často za volantem. Kolik toho na-
jezdíte?

„Odhadl bych to tak na 40 tisíc ki-
lometrů za rok.“

Závěrem nám řekněte několik 
věcí ze soukromého života.

„S ženou a třemi dětmi bydlíme  
v rodinném domě v Lupeni-
ci. Ve volném čase se rád vě-
nuji rybaření a chalupaření.“ 
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Každé vítězství 
má svou cenu

Automotive podporuje nadějnou 
karatistku Báru Vachoutovou
Karate sice nepatří mezi tradiční sporty provozované  
v České republice, ale přesto si u nás našlo celou řadu 
obdivovatelů i aktivních závodníků. Patří mezi ně i třinác-
tiletá Barbora Vachoutová. Mladá sportovkyně má navíc 
oproti svým vrtevníkům jednu podstatnou nevýhodu, 
narodila se totiž s vrozenou genetickou percepční vadou 
sluchu a musí nosit naslouchadla. Přesto dosahuje v kara-
te vynikajících výsledků.

Divize MATRIX Automotive se před časem rozhodla, že na-
dějnou sportovkyni sponzorsky podpoří. Také proto se Bára 
28. května sešla s ředitelem divize Jaroslavem Švarcem. Navíc 
poobědvala v Letovisku Studánka a dostala několik drobných 
darů včetně balíčku od Farmy Třebešov. Více informací se do-
zvíte v rozhovoru.

Jste talentovaná sportovkyně. Vedli vás rodiče ke sportu 
již od mala?

„Ve volném čase jsem se s rodiči věnovala takovým těm 
bežným sportům –  občas jsme jezdili na kole, lyžovali, hodně 
chodili na túry. S některými těmito sporty ale mám díky ztrá-
tě sluchu trochu problém. Právě třeba s kolem a lyžemi, kde 
musím mít helmu. Naslouchadla v helmě totiž chytají zpětnou 
vazbu a hrozně pískají. No a bez nich se se mnou nikdo nedo-
mluví, protože nikoho a nic neslyším. Takže třeba jízda na kole 
se stává spíš nebezpečnou, stejně tak je tomu u lyžování. Ráda 
plavu, ale ani tam nemůžu naslouchadla mít. Někdy nevím, pro 
koho jsou to větší nervy, jestli pro mě, protože jsem si na na-
slouchadla zvykla a vadí mi ztráta toho, co s nimi slyším, nebo 
pro ostatní kolem, kteří o mě mají strach. Obecně mě sport ale 
velmi baví a mám na něj talent. Například ve škole předběhnu 
všechny kluky a ve skoku dalekém doskočím také nejdál.“

Proč jste si vybrala jako hlavní sport právě karate?
„Karate přišlo tak nějak náhodou. Mamka má kamarádku  

a její syn v karate reprezentuje Českou republiku. Na jedné ná-
vštěvě se mě ptali, jestli to taky nechci zkusit. A já byla pro. Šla 
jsem na zápis a pak jsem začala chodit dvakrát týdně na trénin-
ky. Musím na sebe přiznat, že na konci toho prvního roku se 
mi na tréninky moc nechtělo. Byla jsem hrozně lenivá. Potom 
jsem ale získala bílý pás a tento úspěch mě na zkouškách mě  
velmi potěšil. Proto jsem se po prázninách na tréninky už zase 
těšila.“

Jak vzpomínáte na své první závody?
„První závody byly v Českých Budějovicích. Já jsem vlastně 

vůbec nevěděla, co mě čeká a jak to probíhá, tak jsem byla 
hodně nezvózní. To jsem ale před každým závodem. Ale pak 
jsem v katách vyhrála první kolo, druhé kolo, třetí kolo a na-
konec získala zlato ve finále proti klukovi. A to se mi skutečně 

moc líbilo. Stejně jsem navíc dopadla i ve druhé disciplíně – ku-
mite. Rvala jsem se jako lev a moc mě to bavilo. Tehdy mi ještě 
dovolili cvičit s naslouchadly, tak to bylo fajn.“

Kterým největším vítězstvím se můžete pochlubit?
„Každé moje vítězství má svou cenu, ale já si vlastně mno-

hem víc cením těch umístění mimo stupně vítězů, protože 
jsou to skvělé výsledky na závodech světové úrovně. Tam je 
totiž mnohem těžší vybojovat dobrý výsledek, než třeba na 
krajských závodech. Na ty už třeba ani skoro nejezdím, proto-
že už nechci brát medaile dalším závodníkům. Asi navždy pro 
mě zůstane tím prvním opravdu velkým vítězstvím první místo 
v kata U12 loni na prestižním mezinárodním závodu Arawaza 
Cup, který se koná v německém Halle. Za odměnu jsem dosta-
la tričko s nápisem Champion a mám ho podepsané z mezi-
národního karate campu od samotného Lucy Valdesiho, který 
patří mezi moje vzory a velké ikony shotokan stylu karate.“

Jak velkým handicapem je pro vás ztráta sluchu při samot-
ném souboji?

„V kumite, což je přímý zápas se soupeřem, je to veliký 
problém. Bez naslouchadel totiž neslyším rozhodčího, ne-
slyším rady a podporu trenéra. Připadám si troch dezori-
entovaně, protože v té rychlosti nestíhám odezírat, sledo-
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vat časomíru a soupeře. A 1,5 minuty zápasu je opravdu velmi 
krátký čas. Vlastně mě to hrozně štve, protože techniky v kumi-
te mám opravdu dobré, ale na tatami si při závodu připadám 
ztracená a na nic. V kata je to o něco lepší. Kata je imaginární 
boj, takový soubor technik, kterým se říká kata. Ty předvádím 
na tatami sama. Má to pro mě jednu výhodu, nic mě kolem to-
tiž neruší, protože nic neslyším. Na druhou stranu ale neslyším 
ani sama sebe. Nezjistím jestli třeba moc nedupu, nešoupu 
nohama po tatami a neslyším ani zvuk kimona. A i to jsou věci, 
které se při provedení kata hodnotí. A pak je tu ještě další věc. 
My neslyšící máme totiž trochu problém s rovnovážným ústro-
jím, které sídlí v uchu. A v kombinaci s měkčí podložkou, jako je 
tatami, je uržet rovnováhu o dost težší, než pro zdravé soupe-
ře. Takže cviky na rovnováhu musím cvičit hodně, abych ji po-
mocí svalů udržela. V některých katách mi to dost komplikuje 
život, protože jsou to techniky, kde rovnováhu nesmím ztra-
tit. S tím pořád bojuji. Bojuji i s rytmikou katy, protože tím, jak 
musím na závod sundat naslouchadla a neslyším se, tak sama 
sebe vnímám v pohybu úplně jinak. Takže to, co mám vydřené 
s naslouchadly je pak těžší zopakovat naostro bez nich. Možná 
se to těžko chápe, to by si to každý musel zkusit.“

Chtěla byste závodit na olympiádě. Jakého největšího úspě-
chu v karate dosud čeští závodníci dosáhli?

„Úspěchů mají muži a ženy z České republiky celou řadu. 
Za všechny bych vzpomněla první místo Zuzany Augustinové  
v kata juniorů na Mistrovství Evropy před čtyřmi lety nebo zla-
to juniora Vladimíra Míčka z roku 2008. Mezi seniory byla po-
tom velmi úspěšná Radka Krejčová, která brala na evropských 
šampionátech několik pódiových umístění.

A čeho byste na olympiádě chtěla dosáhnout vy?
„Pro mě by bylo obrovským úspěchem se na olympiádu  

v budoucnu vůbec kvalifikovat. Konkurence ve světě je obrov-
ská a dostat se na olympiádu je tak úspěch sám o sobě.“

Proč by případná implantace kochleárního implantátu zne-
možnila závodění v karate?

„Kochleární implantát má napevno umístěné součásti na 
těle, na hlavě. Vzhledem k tomu, že nesmím při závodě na 
sobě mít nic, co je neschváleného WKF (Světovou federací ka-

rate), tak by mi to start úplně znemožnilo. Tady už by šlo nejen 
o bezpečnost soupeřů, ale i mojí, protože implantát je vopero-
vaný do vnitřku ucha a hrozilo by, že se může poškodit. Nejen 
implantát, ale i moje hlava.“

Proč vaše maminka nadává, když žehlí kimona?
„Kimono je z velmi pevného a silného materiálu, aby drželo 

ten správný tvar a vydávalo při technikách v kata typický zvuk. 
A tento materiál, když ho chcete mít na závody perfektně 
vyžehlené bez záhybů, se prostě strašně těžko žehlí. I s parní 
žehličou je to fuška a pořád hledáme fígle, jak by to mohlo jít 
jednodušeji.“

Automotive je divizí společnosti MATRIX, a.s., která již více 
než osmadvacet let profesionálně pracuje v segmentu au-
tomotive na trzích České republiky, Slovenska, Maďarska, 
Polska, ale i Egypta.  Produkty dodává především pro výro-
bu osobních vozů, nákladních vozů, vlaků, lodí nebo letadel.

Vysoké pracovní nasazení, neustálé zvyšování odbor-
nosti, inovativnosti a kvality našim pracovníkům otevírá 
oči. Díky tomu vidí nové možnosti a příležitosti nejenom  
v pracovně-podnikatelském nasazení, ale také mimo pra-
covní prostředí. Nové možnosti v aktivitách sportovních, 
kulturních nebo společenských.

Při zajímavém rozhovoru na téma, jak naplnit naši sociál-
ně-podnikatelskou odpovědnost a přispět tak ještě více  
k podpoře mimopodnikatelských aktivit, nás upoutala  mla-
dá karatistka Barbora Vachoutová. Její entuziasmus a opti-
mistické nasazení v životě i ve sportu je nádherné, inspirující 
a hodné následování.

Karate je tvrdý sport s přesnými pravidly. Uspějí v něm pou-
ze talentované a pilné osobnosti poctivé k sobě i druhým. 
A takový je přece i život. Tato síla vůle spojená s jasnou vizí 
nás inspirovala a rádi jsme nabídli slečně Barboře naše part-
nerství.
 generální ředitel MATRIX, a.s. Ing. Libor Burian, MBA

Začátkem května se Bára zúčastnila WKF KARATE1 
Youth league v Limassollu na Kypru, kde v celosvěto-
vé konkurenci obsadila krásné 15. místo.

V polovině května se konal mezinárodní turnaj EU-
ROCUP v rakouském Zell am See odkud si Bára od-
vezla skvělé druhé místo.
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Přispějte i VY!
Veřejná sbírka na onkologicky nemocné děti projektu Na kole 
dětem. Číslo účtu: 107-484410267/0100

Cyklisté z Autocentra MATRIX a spřátelených firem přispěli na dobrou věc
Jeden tisíc dvě stě čtyřiadevadesát kilometrů z Aše do 
Znojma. Tolik měří letošní jubilejní desátý ročník akce 
Na kole dětem, kterého se již podruhé zúčastnilo také 
Autocentrum MATRIX. Divizní tým se společně s dal-
šími spřátelenými firmami 3. června připojil v Lipovce  
k 5. etapě, která má konec v Jeseníku. A svým pohybem 
cyklisté pomáhali nemocným dětem.

Na kole dětem je totiž sportovní projekt na podporu on-
kologicky nemocných dětí, jehož zakladatelem je známý 
český cyklista Josef Zimovčák. Ten proslul jízdou na vyso-
kém kole, na kterém mimo jiné projel všechny tři velké cyk-
listické závody – Tour de France, Giro d´Italia a španělskou 
Vueltu.
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Cyklisté z Autocentra MATRIX a spřátelených firem přispěli na dobrou věc
Součástí akce bylo 3. června v Lipovce také předání šeku 

na podporu dětí s onkologickým onemocněním. Samotná 
darovací smlouva se podepsala už v pátek 17. května, kdy 
se Josef Zimovčák s kolegyní Martinou Střížovou stavil  
v Autocentru MATRIX. Setkání se zúčastnil také ředitel firmy 

Audis Bus z Rychnova nad Kněžnou Milan Cedidla, který akci 
zajišťuje logistické zázemí.

Aktuální polohu pelotonu můžete sledovat na webových 
stránkách nakoledetem.cz.
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MATRIX instaloval okna 
dvěma apartmánům v Jeseníkách

Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

Jana Kufová, tel.: 777 712 783

Necelých dvanáct kilometrů vzdušnou čarou od hory Pra-
děd rostou v obci Filipovice dva nové apartmány. Na jejich 
vzhledu se výrazně podílí divize MATRIX Windows, která 
v krásném prostředí Jeseníků instalovala do domů okenní 
výplně. 

Společnost z Lipovky pro každou z nemovitostí dodala okna 
s jinou barvou. Jeden dům se u svých bezpečnostních trojskel 
chlubí modrou a druhý žlutou barvou. Vnější skla jsou přitom 
lepená se silou 10 mm. Prostřední sklo má potom tloušťku  
o dva milimetry menší. Fixní okna o rozměrech 3210 x 2660 
mm byla vsazena technikou předsazené montáže, přičemž 
pouze hmotnost skla činí úctyhodných 541 kg. Právě proto 
bylo nutné použít při instalaci minijeřáb. Nejprve byl usazen 
rám a teprve potom samotné sklo.

Tým divize MATRIX Windows tak odvedl další dobrou práci, 
kterou budou oceňovat návštěvníci půvabných Jeseníků ještě 
řadu let.
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Flotila kamionů divize MATRIX 
Wood se rozšířila o dva nové kusy
Flotila vozidel jezdících s reklamou divize MATRIX Wood se od 
května rozrostla o další dva kamiony. Jeden kamion vozící řezi-
vo můžete potkat na cestách nejen v České republice, ale také 
v sousedním Rakousku. Druhý, převážející sypké materiály jako 

je pilina a pilařská štěpka, se pohybuje především na cestách 
východočeského a středočeského kraje. Celkově tak MATRIX 
Wood vlastní již sedm kamionů s firemní reklamou.

MATRIX Wood se rozloučil 
s kolegyní Jiřinou Šejnovou
S divizí MATRIX Wood se 13. května rozloučila Jiřina Šejnová. 
Do důchodu odchází po téměř dvaceti letech, do společnosti 
MATRIX totiž nastoupila 22. listopadu 1999. Pracovala přede-
vším na výrobě štaflí. Na rozloučenou předali paní Šejnové dar 
ředitel divize Martin Mandys a vedoucí obchodu Richard Ferkl.

Se svou dlouholetou kolegyní se rozloučil také celý kolektiv 
hoblárny. Celé středisko paní Šejnové navíc předalo hodnotný 
dar.

Celý kolektiv MATRIX Wood přeje 
Jiřině Šejnové do dalších let jen to nejlepší. 

Budete nám chybět!



MATRIX INFO | 16

MATRIX INFO |  dřevocentrum CZ

Lepší logistika v Trutnově
Pro zajištění rychlejší a spolehlivější manipulace s materiá-
lem po skladu se v Trutnově rozloučili s letitým bočním vy-
sokozdvižným vozíkem a nahradili jej repasovaným typem 
Transporta YB.

Pobočka v Trutnově je jednou 
z nejprogresivněji rostoucích 
poboček Dřevocentra CZ
Zvýšené požadavky trhu na Trutnovsku nasměrovaly na 
konci roku 2018 plánování investic do rozvoje místního 
střediska Dřevocentra CZ. Do plánu investic se dosta-
la nová hala o rozměrech 12x24 metrů vybavená čtyřmi 
úrovňovými regálovými systémy. K rozšíření regálových 
systémů došlo i v prostorách stávajících hal. Celkově se 
tak rozšířila kapacita krytého skladovacího prostoru  
o více než 150 m3, což jsou pro lepší představu zhruba tři 
plné kamiony.
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„Největší část nových ploch je věnována naskladnění větší-
ho sortimentu KVH hranolů a doplnění již tak úspěšného pro-
deje stavebního řeziva o tuto sušenou a hoblovanou variantu 
stavebního hranolu. S dnešní úrovní skladu tak zákazníkovi 
můžeme nabídnout více než 64 položek s různou kombinací 
rozměrů a délek tak, aby si každý zákazník vybral přesně podle 
svých požadavků. Pro vybrané dimenze máme skladem i 8, 10 
a 13 metrové délky,“ řekl ředitel Dřevocentra CZ Ing. Martin 
Konvalina.

Dále se v Trutnově rozšířila nabídka terasových profilů  
a podkladových hranolů, podlahových prken a nabídka širo-

kých palubek, které jsou v této lokalitě tolik žádané. Pro truh-
láře se navíc naskladnil i základní sortiment spárovek.

Pro zajištění rychlejší a spolehlivější manipulace s materiá-
lem po skladu se v Trutnově rozloučili s letitým bočním vyso-
kozdvižným vozíkem a nahradili jej repasovaným typem Trans-
porta YB.

„Věříme, že tyto investice v hodnotě 1,5 milionu pro rozší-
ření nabídky splní zvýšené požadavky našich zákazníků a stře-
disku pomohou v dalších letech k dosažení nárůstu prodejů,“ 
dodal ředitel Konvalina.
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„Jídlu musíte dát kvalitu,“ říká 
šéfkuchař, který se ženil na Studánce
Robert Vondrovský z Třebechovic pod Orebem provozoval 
dvacet let restauraci Černý kůň. Po dlouhém období podniká-
ní se rozhodl pro změnu a stal se z něho šéfkuchař v Letovisku 
Studánka. Hned na začátku rozhovoru pro MATRIX Info zdů-
raznil, že by všechny čtenáře rád pozval na dobré jídlo, které  
s velkou péčí připravuje hotelová kuchyně.

Máte za sebou bohaté profesní zkušenosti. Proč jste si pro no-
vou práci vybral právě Letovisko Studánka?

„Studánku znám už řadu let. S mojí ženou jsme sem jezdili jako 
hosté. Velmi se nám zde vždy líbilo a dokonce jsme zde měli i svat-
bu. Jevilo se mi to jako logické rozhodnutí.“

Tak to je doslova osudové spojení. Řekl jste mi, že po konci ve 
svém předchozím zaměstnání jste rok se svojí ženou cestova-
li. Určitě jste to spojili i s gastroturistikou…

„Ano, určitě. V každém státě jsme se snažili navštívit a ochut-
nat místní kuchyni. Zajímavé bylo ochutnat krokodýlí maso nebo 

tradiční pštrosí klobásky v Jižní Africe, anebo si na útesu nasbírat 
slávky a uvařit si je k večeři. Z cest po Evropě bych vyzdvihl fran-
couzskou cukrařinu, která je naprosto famózní. “

Jakým způsobem se vaše bohaté zkušenosti promítaní do 
práce v kuchyni Letoviska Studánka?

„Samozřejmě, že se do vaření životní zkušenosti promítají. Zá-
kladem je především poctivá příprava pokrmů z kvalitních surovin.“

Máte nějaké jídlo, o kterém byste řekl, že je vaším majstršty-
kem?

„Takové jídlo vyloženě nemám. Velmi rád ale vařím česká 
jídla, řekněme třeba svíčkovou nebo moravského vrabce. Po-
tom mám rád steaky. Musí být ale z pořádného kvalitního masa  
z českých farem. V této souvislosti musím zmínit skvělou spoluprá-
ci s Farmou Třebešov, která nám dodává zvěřinu.“

Kuchyně na Studánce je známá pravidelnou přípravou sezon-
ních jídelníčků. Na co byste čtenáře aktuálně pozval?

„Nedávno nám skončilo jarní menu, které stálo na králičím  
a kuřecím mase. Na červen se připravuje menu s rybím masem  
a zvěřinou.“

Řekněte nám závěrem pár věcí z osobního života.
„Svůj volný čas trávím nejraději s rodinou, baví mě cestování,  

v zimě lyžování a v létě cykloturistika.“

Do vaření se promítají 
životní zkušenosti
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Studánka pomáhala, zavedla 
elektrokola a pořádala tradiční akce
Jaro bylo pro Letovisko Studánka tradičně obdobím 
plným aktivity a života. Zaměstnanci hotelu se podí-
leli nebo sami připravili na celou řadu akcí. Hoteloví 
hosté se mohou například nově projet na elektroko-
lech nebo si vychutnat krásně upravené okolí hotelu.

Než přistoupíme k novinkám přímo v Letovisku, tak je 
potřeba připomenout účast ředitele hotelu Petra Čer-
máka na charitativní akci nadačního fondu Aquapura. 
Letovisko Studánka totiž věnovalo finanční dar v hodno-
tě 5 000 Kč nadačnímu fondu Aquapura Pavla a Moniky 
Staňkových na pomoc pacientům s poruchami srážlivos-
ti krve. Dar byl předán v rámci běhu, který organizace 
připravila ve čtvrtek 16. května v Hradci Králové. Běh 
byl uspořádán jako součást XXVI. česko-slovenské kon-
ference o trombóze a hemostáze. Letovisko Studánka 
navíc běhu přispělo jednou z cen - víkendovým wellness 
pobytem pro dvě osoby.

Účastí na běhu se opět potvrdilo, že je Studánka 
místo otevřené sportu. Tento fakt už nějaký čas navíc 
dokazuje pořízení nových elektrokol, která se setkala  
s velkým ohlasem.

„Elektrokola máme ve dvou velikostech a jsou téměř v 
neustálé permanenci, a to především o víkendech. Jezdí 
na nich hlavně lidé, kteří by si jinak kolo kvůli náročné-

mu terénu v okolí Letoviska zřejmě nepůjčili. Někdo si je 
bere pouze na hodinu, ale někteří na nich podnikají i ce-
lodenní výlety,“ vysvětlil ředitel Studánky Petr Čermák.

Vedle nových věcí je potřeba pečovat i o ty stávající. 
Letovisko se tento rok proto hodně soustředí na opra-
vu amfiteátru. Natírají se lavice a zábradlí, na pódiu se 
opravuje podlaha. Amfiteátr je přeci jenom vyrobený 
převážně ze dřeva a to potřebuje svou péči.

Upravuje se a čistí také okolí Letoviska, například 
Priessnitzova cesta u vily. Zde se vyčistil lesní porost  
a vysázela se nová květinová výzdoba.

Všech těchto změn si mohli všimnout všichni, kteří 
dorazili na tradiční jarní akce Letoviska. Dětem se rozdá-
vala radost na Otevírání lesa Včelného nebo na Včelím 
rojení. Sportovci si zase přišli na své při otevírání Podor-
lické pivní cyklostezky nebo při třetím ročníku Jarního 
půlmaratonu.

Letovisko Studánka prostě žije naplno a svým ná-
vštěvníkům nabízí pestrou směsici nejrůznějších aktivit. 
Nejinak tomu bude i v letním období, kdy se uskuteč-
ní například divadelní představení Tři v háji (16. srpna) 
nebo koncert oblíbeného zpěváka Dalibora Jandy (22. 
srpna).
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Ubytovací jednotka 1
3 pokoje propojené dveřmi, uprostřed sociál-
ní zařízení – sprchový kout, 2 umyvadla, WC

PŘÍJEMNÉ UBYTOVÁNÍ V KLIDNÉM PROSTŘEDÍ

Kontakt
Třebešov 1, 516 01 Třebešov, Eva Hejnová - provozní penzionu (rezervace, dotazy)

494 384 731, 775 291 229, eva.hejnova@farmatrebesov.cz

Ubytovací jednotka 2
3 samostatné pokoje, kuchyň, koupelna, WC

Ubytovací jednotka 3
4 samostatné pokoje, kuchyň, koupelna, WC

3 apatrmány
Pro pohodlné ubytování.

20 lůžek
U nás si své místo 

najde každý.

12 parkovacích míst Grill
Uspořádejte grilování se svý-
mi přáteli a pochutnejte si na 

zvěřině z Farmy Třebešov.

1x 4-lůžkový pokoj vybavený kuchyňskou 
linkou s 2-plotýnkovým vařičem a lednicí, 4 
postele, 4 skříně, stůl, 4 židle, televizor / 1x  
2-lůžkový pokoj vybavený kuchyňskou linkou 
s 2-plotýnkovým vařičem a lednicí, 2 postele, 
2 skříně, stůl, 2 židle, televizor / 1x 1-lůžkový 
pokoj, 1 postel, 1 skříň, stůl, 2 židle, televizor

1x 2-lůžkový pokoj s balkonem, 2 postele, 
2 skříně, 2 noční stolky, sedací souprava, 
konferenční stolek, televizor, krbová kamna / 
2x 2-lůžkový pokoj s balkonem, 2 postele, 2 
skříně, 2 noční stolky, stůl, 2 židle, televizor / 
Kuchyň vybavená kuchyňskou linkou, velkou 
lednicí, varná deska, myčka, mikrovlnná trou-
ba / Koupelna – vana, umyvadlo, pračka / 

WC – umyvadlo

2x 2-lůžkový pokoj, 2 postele, 2 skříně, 2 
noční stolky, stůl, 2 židle, televizor / 1x 2-lůž-
kový pokoj s balkonem, 2 postele, 2 skříně, 
2 noční stolky, stůl, 2 židle, televizor, krbová 
kamna / 1x 1-lůžkový pokoj s balkonem, 1 
postel, 1 skříň, 1 noční stolek, stůl, 2 židle, 
televizor / Kuchyň vybavená kuchyňskou 
linkou, velkou lednicí, varná deska, myčka, 
mikrovlnná trouba / Koupelna – vana, umy-

vadlo / WC – umyvadlo
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To se ještě nestalo! 
Někdo lovil před námi

Rybářské závody na malé vodě v Třebešově se za dlouhé roky již staly 
dobrou obecní tradicí. Dvakrát ročně, na jaře a na podzim, je pořádá 
společnost MATRIX, a.s. Aktuální jarní termín byl na řadě v sobotu  
4. května a přinesl hojnou účast rybářů, ale také jedno opravdu velké 
a nemilé překvapení.

Zasoutěžit v rybolovu si přišlo celkem čtyřiatřicet rybářů. Účast byla hoj-
ná, protože závody v Třebešově jsou pro vysoké zarybnění a tudíž i velmi 
dobré rybářské vyžití velmi populární. V minulých závodech se vždy nachy-
talo něco mezi 160 až 220 kusy ryb. Celkový součet nachytaných ryb vždy 
přesahoval 30 metrů.

V sobotu 4. května tomu bylo ale bohužel zcela jinak. Celý rybník byl totiž 
již před závody vyloven zdatnějším lovcem, predátorem. Zřejmě se jednalo 
o vydru. Díky tomu byla na rybách způsobena škoda velkého rozsahu.

Uvítáme vyjádření a postoj ochránců přírody a státní správy.

Lov ve Valticích 
doprovodil volby
Také v květnu letošního roku navštívila tradičně skupi-
na lovců kamarády na jižní Moravě – Lesní správu Lesů 
České republiky, s.p. Valtice, kde se konal lov srnců  
a černé zvěře. 

Letošní pobyt v nádherném Lednicko-Valtickém areálu  
u Randevhou byl o to zajímavěší, že se lovecká skupina v do-
provodu místních lesníků zúčastnila Voleb do Evropského 
parlamentu. Tím byla splněna čestná vlastenecká povinnost 
vyjádřit se k řízení EU a novým Bruselským pořádkům.

Ubytovací jednotka 1
3 pokoje propojené dveřmi, uprostřed sociál-
ní zařízení – sprchový kout, 2 umyvadla, WC

PŘÍJEMNÉ UBYTOVÁNÍ V KLIDNÉM PROSTŘEDÍ

Kontakt
Třebešov 1, 516 01 Třebešov, Eva Hejnová - provozní penzionu (rezervace, dotazy)

494 384 731, 775 291 229, eva.hejnova@farmatrebesov.cz

Ubytovací jednotka 2
3 samostatné pokoje, kuchyň, koupelna, WC

Ubytovací jednotka 3
4 samostatné pokoje, kuchyň, koupelna, WC

3 apatrmány
Pro pohodlné ubytování.

20 lůžek
U nás si své místo 

najde každý.

12 parkovacích míst Grill
Uspořádejte grilování se svý-
mi přáteli a pochutnejte si na 

zvěřině z Farmy Třebešov.

1x 4-lůžkový pokoj vybavený kuchyňskou 
linkou s 2-plotýnkovým vařičem a lednicí, 4 
postele, 4 skříně, stůl, 4 židle, televizor / 1x  
2-lůžkový pokoj vybavený kuchyňskou linkou 
s 2-plotýnkovým vařičem a lednicí, 2 postele, 
2 skříně, stůl, 2 židle, televizor / 1x 1-lůžkový 
pokoj, 1 postel, 1 skříň, stůl, 2 židle, televizor

1x 2-lůžkový pokoj s balkonem, 2 postele, 
2 skříně, 2 noční stolky, sedací souprava, 
konferenční stolek, televizor, krbová kamna / 
2x 2-lůžkový pokoj s balkonem, 2 postele, 2 
skříně, 2 noční stolky, stůl, 2 židle, televizor / 
Kuchyň vybavená kuchyňskou linkou, velkou 
lednicí, varná deska, myčka, mikrovlnná trou-
ba / Koupelna – vana, umyvadlo, pračka / 

WC – umyvadlo

2x 2-lůžkový pokoj, 2 postele, 2 skříně, 2 
noční stolky, stůl, 2 židle, televizor / 1x 2-lůž-
kový pokoj s balkonem, 2 postele, 2 skříně, 
2 noční stolky, stůl, 2 židle, televizor, krbová 
kamna / 1x 1-lůžkový pokoj s balkonem, 1 
postel, 1 skříň, 1 noční stolek, stůl, 2 židle, 
televizor / Kuchyň vybavená kuchyňskou 
linkou, velkou lednicí, varná deska, myčka, 
mikrovlnná trouba / Koupelna – vana, umy-

vadlo / WC – umyvadlo
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Zvěřiny máme opravdu hodně! 
Ochutnejte náš pečený 
hřbet z divočáka

Pečený hřbet z divočáka

Ingredience: Hřbet z divočáka bez kosti 600 g, olivový olej 50 ml, tymián  10 g, sůl, pepř dle chuti
   

Postup: Hřbet z divočáka očistíme a odblaníme. Osolíme, opepříme a potřeme olivovým olejem. Natrháme 
si tymián a hřbet v něm obalíme. Zabalíme do fólie a necháme v ledničce marinovat přibližně dvě hodiny 
nebo i přes noc.

Hřbety vybalíme z fólie a opékáme na rozpálené pánvičce po obou stranách přibližně 3-5 minut, podle výšky 
hřbetu. Je li hřbet opravdu vysoký dáme jej ještě na pár minut dodělat do rozpálené trouby. Hotové maso 
necháme před podáváním ještě tak 2 minuty na teple odpočinout. Maso by mělo být medium.

 Zdroj: lamart.cz
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Naši oslavenci
v červnu 2019

divize Automotive
Šklíba Josef

divize Autocentrum
Cvejn Vratislav
Janeba Tomáš
Hrobař Miloš
Svoboda Sebastian

divize Wood
Brandejs Petr
Hanušová Jana
Karlíček Martin
Vavrečka Daniel

divize Windows
Holubář Milan
Broneková Vendula

divize Správa
Kolářová Rozalie
Dernerová Andrea

Matrix Hotels, s.r.o.
Janečková Ingrid
Motlová Hana
Kalhous Jan
Motoušková Anna

Dřevocentrum CZ, a.s.
Šimíček Martin
Kalat André
Kovařík Patrik

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

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




