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Vážení kolegové, zaměstnanci,

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

V souvislosti s naším růstem, rozšiřováním obchodních aktivit, nabídkou nových pro-
duktů 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 
prostřednictvím 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
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Téma čísla: 4Další úspěšný rok  
pro MATRIX Holding
Společnost MATRIX a.s. má za sebou nejúspěšnější rok ve své his-
torii. Díky kvalitní, cílevědomé a dennodenní práci všech zaměstan-
ců bylo dosaženo výrazného zvýšení produktivity práce, stabilizova-
ly se obchodní a odbytové cesty společnosti, zkvalitnilo se portfolio 
odběratelů a MATRIX a.s. se stal lepším a větším partnerem pro 
kvalitní dodavatele, kterých si velmi váží.

18
10Vojtěch Král:  

K orientačnímu běhu jsem 
byl předurčen
Vojtěch Král je orientační běžec ze Šumperka, který už desátým ro-
kem závodí za českou reprezentaci. V posledních letech se mu daří 
bojovat i o ty nejvyšší příčky na světové scéně. Když před nějakým 
časem vybírali s přítelkyní nové auto, rozhodli se díky doporučení 
známého navštívit showroom v Lipovce. Autocentrum MATRIX se 
navíc stalo novým sponzorem talentovaného sportovce.

Ředitel Letoviska Studánka 
Bc. Petr Čermák  
Hoteliérem roku 2019
Ředitel Hotelu Studánka Bc. Petr Čermák získal v prosinci roku 2019 
prestižní ocenění Asociace hotelů a restaurací České republiky  
- Hoteliér roku. Na otázky v rozhovoru odpovídá společně s gene-
rálním ředitelem společnosti MATRIX a.s. Ing. Liborem Burianem, 
MBA.

8Spolupráce s novým  
partnerem stvrzena  
na školení ve Švýcarsku
Po první dekádě existence divize Automotive přišlo rozšíření 
portfolia nabídky o průmyslové lepení. Nejprve se stal MATRIX 
Automotive generálním zastoupením firmy Gurit-Essex, jenž se  
v roce 2000 stala součástí chemického koncernu Dow Chemical.  
V letošním roce fúzí s neméně významným gigantem Dupont vznikl 
pro divizi nový partner.

Vážení přátelé, dámy a pánové,

je půlnoc a zvon odbyl poslední vteřiny roku 
2019 a tím se stal minulostí. Jen pár vzpomí-
nek nám utkví v mysli a již znovu směřujeme 
vpřed k novým cílům. Tomu se říká život. 

Mladí, staří, slabí, silní, chudí i bohatí řídí své 
osudy a hledají cesty svých životů. A proto na 
Nový rok bych volil báseň brněnského básníka 
Oldřicha Mikuláška:

Les

Mám rád les, 
že toho nenamluví ani zaživa.
Tak voní, že musíš
pokleknout a sehnout hlavu
k těm popravčím špalkům,
abys vdechl alespoň něco
z osudu těch,
co stojí celý život zpříma. 
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Vážené kolegyně, Vážení kolegové, 
Vážení spolupracovníci, dámy a páno-
vé, minulý rok 2019, obrazně řečeno, 
bouchl v silvestrovskou půlnoc dveřmi 
a my všichni ve stylu „král zemřel, ať 
žije král“, si přejeme všechno nejlepší, 
hodně zdraví a štěstí, zkrátka vstupu-
jeme do roku nového, roku již 2020 po 
Kristu. 

Každý se svou vizí a misí (v řeči marke-
térů), to znamená se svým cílem a k němu 
vybranou cestou, jak tento cíl uskuteč-
nit. Každé plánované cestě by měla vždy 
předcházet i seriózní příprava. Ta spočívá 
ve vyhodnocení minulého období, zvážení 
sil a prostředků pro období příští a vytvo-
ření přiměřených rezerv, ať finančních, 
lidských, materiálních, ale i vztahových – 

podpůrných. Pokud máme stabilní záze-
mí, je to dobrý předpoklad a základ pro 
smělé vykročení na cesty další.

„Za MATRIX Holding, 
mohu říci, že rok 2019 

byl nejúspěšnějším  
rokem naší existence.“ 

Díky kvalitní, cílevědomé a dennodenní 
práci našich dělníků, techniků a obchodní-
ků v plných personálních počtech (nepo-
týkáme se s nedostatkem pracovních sil) 
jsme dosáhli výrazného zlepšení produk-
tivity práce, zkvalitnili jsme pracovní pod-
mínky na jednotlivých pracovištích, což se 
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odrazilo i v menší fluktuaci pracovních sil 
a stabilizaci pracovních skupin.

Díky kvalitní práci jednotlivých mana-
gementů divizí – práci divizních ředitelů, 
obchodních ředitelů a obchodních refe-
rentů jsme stabilizovali naše obchodní 
a odbytové cesty, zkvalitnili portfolio 
našich odběratelů (výrazně jsme zmírni-
li energii a náklady nutné na vymáhání 
našich pohledávek a náklady soudních ří-
zení) a stali jsme se i my lepším (větším) 
partnerem pro naše kvalitní dodavatele, 
kterých si velmi vážíme. 

Díky kvalitní práci našich marketérů, 
softwarových a IT specialistů jsme neby-
li předmětem devastujících hackerských 
útoků, svá data jsme ochránili a dokázali 
jsme je přesně a aktuálně v čase zpracová-

vat a tímto nabídnout všem našim divizím 
velice kvalitní informace, podklady pro je-
jich rychlé rozhodovací procesy. Zde patří 
dík hlavně pracovníkům našeho IT oddě-
lení – správcům sítí a našemu marketingo-
vému oddělení, které „surfuje“ na rozbou-
řených vlnách, neb marketingové pole je 
takto dynamické a právě proto z něho 
vycházejí kvalitní produkty pro MATRIX, 
s cílem popularizovat a upevnit značku v 
on-line světe – lépe ji zviditelnit a prodat 
náš produkt nebo služby (e-shop, sociální 
sítě apod.) Tuto činnost v roce 2020 ještě 
prohloubíme, zrychlíme a posílíme.

Díky ekonomickému oddělení se nám 
daří mít neustále pod kontrolou všechny 
vstupy, výstupy a vnitro pohyby, ať již ve 
finančním nebo fyzickém členění a hlavně 
v aktuálním čase. Je zde cítit veliké osob-

ní nasazení hlavních účetních, mzdových 
účetních, ale i všech zainteresovaných 
účetních, hospodářek středisek a ad-
ministrativních pracovníků. Přechod na 
elektronický oběh dokladů, tím zrychlení 
informačních toků a zvýšení produktivity 
práce je již nyní patrný a potvrzuje správ-
ně zvolenou cestu moderního, velmi ope-
rativního a pružného ekonomického útva-
ru – podpůrného supportu pro všechny 
holdingové divize. 

„Díky Vám mají  
divizní ředitelé přesné 

a rychlé informace  
pro svá strategická  
rozhodnutí v bitvě,  

která se nazývá trh.“
Každá firma, aby uspěla, musí zdolávat 

všechny jednotlivé fáze dodavatelsko -  
odběratelské cesty, na jejímž konci je spo-
kojený zákazník. To je nutnost. Bez kva-
litního produktu, bez kvalitní služby, bez 
kvalitní logistiky a bez kvalitní obchodní 
cesty, která končí platbou, není úspěchu. 
Toto vrchovatě platí, neboť pouze „VIR-
BUS UNITIS“ (spojenými silami) vítězíme.
Avšak to, co vytváří celkový rámec,  
ve kterém se výše označené a pojmeno-
vané procesy uskutečňují, je charakteri-
zováno jedním slovem – INOVATIVNOST 
(VÝZKUM A VÝVOJ)

Jsem velice rád, že ve spolupráci  
s akademickou půdou, a to hlavně čtyř 
univerzit (ČZU-FLD  Praha, MENDELU – 
LDF Brno, VUT-FAST Brno, ČVUT – UCEEB 
Praha) jsme uzavřeli velmi hodnotné pro-
jektové smlouvy na výzkum a vývoj kon-
krétních témat, kde netrpělivě čekáme na 
výsledky a jsme připraveni je okamžitě za-
vádět do praxe – do výroby, vytvořit nové 
výrobní linky a nové výrobní haly, a to na 
základě těchto výzkumů.

Velice si vážím nových partnerů – věd-
ců, kteří uvěřili naší vizi a misi a tím jsme 
vytvořili tvůrčí vědecké týmy – tzv. apliko-
vaná věda a výzkum v praxi. Ovoce této 
spolupráce nebudeme sklízet hned, je to 
investice s vysokou přidanou hodnotou  
a investice dlouhodobá, nicméně je to 
jediná cesta, jak se prosadit na trhu, jak 
dát na trh nový finální výrobek, jak vrátit 
hrdost a odvahu českým firmám, českým 
konstruktérům, českým vědcům.  Pro 
vlastní výrobu a vývoj je cílem být finalizé-
ry, ne subdodavateli. 

Pro posílení nejen hrubého domácího 
produktu (HDP – vše co je vyrobeno na 
území ČR), nýbrž pro posílení hrubého 
národního produktu ( HNP – vše co vyrobí 
české subjekty fyzické i právnické, kdeko-
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Ing. Libor Burian, MBA 
generální ředitel společnosti MATRIX a.s.

liv) kde z národohospodářského pohledu 
je hrubý národní produkt (HNP) daleko 
potřebnější a hodnotnější než pouhý 
hrubý domácí produkt (HDP). Kvalita 
pracovníků Matrixu a zvládnuté procesy 
organizací obchodu služeb a výrob nás 
opravňují dívat se do roku 2020 s opti-
mismem. Stojíme na pevném základě naší 
již 28 leté minulosti a s radostí přijmeme 
nové výzvy našeho rozvoje.

Velký vliv na nás má vnější prostředí. 
Prostředí společenské, ekonomické a po-
litické, ve kterém budeme na trzích České 
republiky, Evropské unie a potažmo světo-
vých pracovat, kde budeme dále zakládat 
své dceřiné organizace, produkovat vý-
robky a umisťovat je tam. A v tomto mak-
ro prostředí panuje nyní velká nejistota. 

Každé průměrování, rozdávání bez zá-

sluh, a anti-motivační dávání je cesta, kte-
rá vede k lenosti a podprůměrnost. 

12. 12. 1991 byl založen MATRIX. Za 
dobu vývoje firmy jsme se značně roz-
rostli a posílili. Dá se říci, že z mimin-
ka vyrostla již nádherná dcera (nebo 
statný syn), která (který) oslavil 12. 
12. 2019 již 28 let. Po celých 28 let 
jsme kráčeli cestou, která nebyla vždy 
vydlážděná, byla také kamenitá, plná 
nástrah, ale tak jako ta krásná dcera 
jsme firemně dospěli. Začali jsme si 
uvědomovat naši odpovědnost (soci-
álně odpovědný kapitalismus) za firmu 
(jako celek v její velikosti), za naše za-
městnance a jejich rodiny, za prostředí 
a okolí, ve kterém žijeme a pracujeme. 
Z tohoto důvodu část zisku reinvestu-
jeme do společensko-sociálně odpo-
vědných projektů. 

Namátkou mohu, připomenout naše pod-
pory akcí: 

 » Zdravotnický nadační fond města Rychnov 
nad Kněžnou: materiálně-technické vybave-
ní Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

 » Obec Třebešov: Výstavba sálu hospody, ve-
řejné chodníky, pomník 100 let republiky

 » Jazyková škola Třebešov: výuka anglického 
jazyka pro děti I. stupně ZŠ

 » Připomenutí 600 let od mučednické smr-
ti Mistra Jana Husa. Nástěnná instalace 
Za pravdu na Betlémské kapli v Praze a na 
Františkánské koleji v Kostnici (SRN)

 » Šediváčkův long – Závod psích spřežení 
v Orlických horách

 » Podpora Báry Vachoutové – mladé nadějné 
karatistky

 » Podpora Jiřího Kamše – úprava vozu z Auto-
centra Škoda Auto Lipovka

 » Cyklistický závod Na kole dětem – podpora 
onkologicky nemocných dětí

 » MATRIX CUP – tradiční fotbalový turnaj
 » Dožínkové slavnosti – poděkování za úrodu 

Farmy Třebešov s.r.o.
 » Štafeta Ležáky a Lidice – štafetový běh 

k uctění Ležáckých dětí
 » Obec  Černíkovice – Podpora kulturních 

a sportovních akcí
 » Poláčkovo léto – Rychnov nad Kněžnou

      A mnoho dalších.

Uvědomujeme si, že naší vnitrofirem-
ní kulturou a našim  chováním na venek 
můžeme přispívat ke kultivaci společnosti 
a vytvářet pozitivní vzory pro naši mládež 
a společnost. S úctou vzpomínáme na ve-
likány naší České a Československé histo-
rie, na jména a na činy žen a mužů, která 
nás dodnes oslovují (sv. Václav, kněžna 
Libuše, Přemysl Otakar ll., Karel IV., Mistr 
Jan Hus, Jiří z Poděbrad, Jan Amos Ko-
menský, Tomáš Garrigue Masaryk, Eduard 
Beneš, J. R. Štefánik, Alois Rašín, Tomáš 
Baťa, Vavro Šrobár, Milan Hodža a mnoho 
a mnoho dalších osobností naší historie. 
Naproti tomu odešel a dávno zanikl hlas 
milionu druhých, kteří svůj život prožili 
a nic po sobě nezanechali. Proto važme 
si osobností, které posouvají společnost 
a přispívají jako kladné vzory k pozitivní 
výchově našich děti. Vychovávejme, roz-
víjejme a podporujme vzdělanost, praco-
vitost, ctižádostivost a pravdomluvnost, 
odpovědnost a pokoru. Pokoru k životu 
jako nejvyšší lidské hodnotě. Neboť stále 
platí

Zvedám tedy pomyslnou sklenku  
a chtěl bych Vám a Vašim rodinám popřát 
pevné zdraví a hodně štěstí do nového 
roku, který se píše tak krásnou číslovkou 
2020.

„Acta non verba“ 
„Činy, ne slova“

„Byl bych rád, kdyby se na 
trhu České republiky opět 

zastřešily:“

• ODPOVĚDNOST  
každého za sebe 
a své činy

• CTIŽÁDOST  
studovat, pracovat 
a něco dokázat

• HRDOST  
na svůj život, svoji prá-
ci, svoji vlast

• CHUŤ A DRAVOST  
prosadit se v životě
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Již druhým rokem jsme 
podporovatelem Spolku  
laryngektomovaných ČR
Společnost MATRIX a.s. je již dva roky podporovatelem Spol-
ku laryngektomovaných ČR. Členy spolku jsou lidé, kteří ná-
sledkem rakoviny hrtanu museli podstoupit laryngektomii 
- odstranění hrtanu a hlasivek. Mají tak možnost zde sdílet 
své zkušenosti a zároveň jim jsou nápomocni odborníci ze 
zdravotnické péče jako jsou třeba logopedi, kteří členům po-
máhají v osvojování náhradních způsobů komunikace. Dalším 
cílem spolku je zvýšit mezi veřejností povědomí o laryngek-
tomii, životě lidí bez hlasu a náhradní hlasové komunikaci. 
Spolek, který má své sídlo v Hradci Králové, sdružuje pacienty  
z celé České republiky.

MATRIX INFO | aktuality

V Třebešově roste nová 
skladovací hala pro divizi 
MATRIX WOOD
Vzhledem k tomu, že třebešovská pila rozšiřuje svoji vý-
robu o KVH a BSH, je nutné rozšířit i skladovací prostory, 
které budou sloužit pro produkty hoblovaného programu  
a produkci KVH a BSH linky. V Třebešově v současnosti roste 
nová hala, která navazuje na stávající budovu zvěřinového 
závodu Farmy Třebešov. Část nové haly bude sloužit právě 
pro účely třebešovské masné produkce a divize Wood získá 
885 m2 nového skladovacího prostoru. Hala disponuje dvě-
ma bočními vjezdy pro lehčí manipulaci s až 13 m dlouhými 
hranoly KVH/BSH. Na stavbě haly se podílí naši ověření do-
davatelé Průmstav s.r.o. (zakládání stavby) a Llentab s.r.o. 
(konstrukce haly).

Manažeři MATRIX a.s. na 
tradičním adventním  
výletu, tentokrát v Brně
Vedení společnosti MATRIX a.s. a její manažeři si  
v úterý 17. prosince vyrazili užít vánoční atmosféry  
do moravské metropole. V Brně pro ně byl připraven boha-
tý program. Hned po příjezdu absolvovali prohlídku města  
s průvodcem a po skvělém obědě se vydali na hrad Špil-
berk, který je známou dominantou tohoto města. Nebyl 
by to adventní výlet bez návštěvy adventních trhů. A když 
s pozdním odpolednem padla tma, získalo město tu správ-
nou vánoční atmosféru. Posledním bodem programu bylo 
divadelní představení Biostory, komedie režisérky Daniely 
Zbytkovské v Divadle Bolka Polívky.   
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Nadpis
nadpis

MATRIX INFO | automotive

Brusné systémy
Odpověď na otázku ultimativního brusného materiálu

Více informací získáte u našich obchodně-technických 
specialistů pro oblast povrchových úprav nebo na našem webu

Po první dekádě existence divize Automotive, kte-
rá byla pouze ve znamení průmyslových brusných 
systémů, přišlo rozšíření portfolia nabídky o prů-
myslové lepení. Nejprve se stal MATRIX Automotive 
generálním zastoupením firmy Gurit-Essex, jenž se  
v roce 2000 stala součástí chemického koncernu Dow 
Chemical. V letošním roce fúzí s neméně význam-
ným gigantem Dupont vznikl pro divizi nový partner. 

Spolupráce byla stvrzena odborným školením v sídle no-
vých laboratoří a vývojového centra ve švýcarském městě 

Freienbach na břehu Curyšského jezera. Vysokou mírou 
investic do těchto rozvojových aktivit a kvalitou odborné-
ho tréninku se zaměstnanci divize Automotive utvrdili, že 
spolupráce bude s vysokou perspektivou a oboustranně 
prospěšná i v budoucnosti. 

Významnou částí byla prezentace připravenos-
ti v nabídce speciálních materiálů pro lepení či těsně-
ní elektrovozů, především jejich baterií. Druhým vý-
znamným bodem byla spolupráce v oblasti robotizace  
a automatizace.

Spolupráce s novým partnerem stvrzena na školení ve Švýcarsku
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Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

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

Spolupráce s novým partnerem stvrzena na školení ve Švýcarsku
MATRIX Automotive je se svým týmem odborníků té-

měř 20 let klíčovým partnerem významných průmyslo-
vých firem v oblasti lepicích technologií. Exkluzivním za-
stoupení v distribuci lepicích produktů značky Dupont  
v České republice firmou MATRIX a.s. a Slovenské re-
publice prostřednictvím své dceřiné organizace MATRIX 
Trade s.r.o. se sídlem v Trnavě jen stvrzuje svůj výkon.  

I tímto krokem byla motivována loňská největší investice 
divize Automotive do nových laboratoří s certifikovaným 
vybavením a vysoce odbornou obsluhou. 

Nejen pro lepicí technologie Dupont, ale i 3M, Acra-
lock či Kömmerling, umí MATRIX Automotive zákazníkovi 
nabídnout tu nejvyšší formu přidané hodnoty, a to kva-
litní výkon v minimálním čase. Důkazem toho je již ně-
kolik významných dlouhodobých projektů, na které byli  
v 2. pololetí nominování.
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Vojtěch Král: K orientačnímu 
běhu jsem byl předurčen 

Vojtěch Král je orientační běžec ze Šumperka, který už 
desátým rokem závodí za českou reprezentaci. V po-
sledních letech se mu daří bojovat i o ty nejvyšší příčky 
na světové scéně. Když před nějakým časem vybírali  
s přítelkyní nové auto, rozhodli se díky doporučení zná-
mého navštívit showroom v Lipovce. Pořídili si nový vůz 
a Autocentrum MATRIX se navíc stalo sponzorem talen-
tovaného sportovce.

Vojtěchu, jak dlouho se vlastně běhání věnujete?  
Co vás přivedlo právě k orientačnímu běhu?

„Já jsem takový typický člen orientační komunity, oba moji 
rodiče byli orientační běžci, závodili na republikové úrovni. 
Se sourozenci jsme už odmalička jezdili na jejich závody  
a všem nám to zůstalo. Zřejmě jsem k tomu byl předurčen.“

Vystudoval jste kartografii, což je v podstatě geoin-
formatika, vizuální zpracování dat do map, to pro vás  
v tomto sportu asi bude velkou výhodou…

„Ano, tento obor je velmi spojený s orientačním během. 
Člověk díky tomu získá úplně jiný pohled na to, jak se mapy 
připravují, jaké jsou na ně nároky, a to všechno jsou znalosti, 
které se dají využít při samotných závodech.“

Běh lze zlepšovat tréninkem, dá se nějak trénovat prá-
ce s mapou a buzolou?

„Je to vlastně úplně stejné jako s běháním, člověk musí 
chodit s mapou do lesa, kde s ní běháme a snažíme se nasi-
mulovat různé situace. Vzhledem k tomu, že nikdy nevíme 
dopředu, jak závodní trať a terén budou vypadat, protože 
na tyto informace je většinou uvalené informační embar-
go, můžeme trénovat pouze na ty situace a říkáme tomu 
„správná rutina“. Jdeme do lesa, kde máme postavenou 
nějakou trať, případně i kontroly a prostě běžíme s mapou  
a snažíme se vyřešit ty situace co nejrychleji a bez chyb.“

Jak probíhá sezóna orientačního běhu?

„Začátek sezóny je v březnu, to jsou především lokální 
závody. Občas se stane, že sněží, a to není nic příjemného. 
Konec sezóny je pak v říjnu a je zakončena opět lokální-
mi závody. Hlavní závody, v mém případě Světový pohár  
a Mistrovství světa, případně Mistrovství republiky se ode-
hrávají od června do září.“

V jakých podmínkách se vám tedy běhá nejlépe?

„Ideální počasí je, když není velké horko. Když je ven-

„Mým snem je získat  
světovou medaili  
na domácí půdě.“
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SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ AŽ 56 000 Kč

Vyberte si model ŠKODA SCALA 125 let. Edice 125 let přidává 16" kola z lehké slitiny, vyhřívání předních sedadel, 
signalizaci vzdálenosti při parkování vzadu, Sunset – zatmavená zadní okna, zadní TOP LED světla s animovaným 
ukazatelem směru jízdy nebo elektrické ovládání oken pro pasažéry na zadních sedadlech.

Ilustrativní fotografie

56 000 Kč

se zvýhodněním až
= +

Produktový bonus
26 000 Kč

Výkupní bonus
30 000 Kč

ŠKODA

SCALA
již za 377 900 Kč včetně DPH

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA SCALA: 4,1–5,0 l/100 km, 108–115 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Matrix a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 291
www.matrix-as.cz
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ku třicet stupňů, je to velmi náročné, člověk rychle vyschne  
a je třeba se hodně hydratovat. Nejvíce mi vyhovuje přelom 
léta a podzimu, babí léto, když svítí sluníčko, ale ve stínu už 
je příjemně.“

V jakých disciplínách, popřípadě v jakých kategoriích 
závodíte?

„Momentálně jsem v elitní kategorii mužů, která sluču-
je závodníky od 21 do 35 let. Mezi disciplíny patří sprint, 
krátká trať, která je na 35 minut, při které se uběhne cca 
6 – 7 km, podle terénu. Poslední individuální disciplínou je 
klasická trať, ta se běhá na 90 – 100 minut. To už je docela 
extrémní závod, velmi fyzicky, ale i psychicky náročný.“

Vážně, v orientačním běhu se sprintuje?

„Ano, když se řekne sprint v orientačním běhu, tak 
to hodně lidí mate, protože si představí sprint, který 
znají z atletiky, ale tak tomu není. Sprint v orientačním 
běhu je na 12–15 minut a jedná se o závod v délce tře-
ba 4 km, což už je pro atleta typicky vytrvalecká trať.“ 

Skandinávie je díky ideálním podmínkám (rozlehlé lesy 
a orientačně náročné terény) kolébkou orientačního 
běhu, vy jste členem českého i švédského klubu (IFK 
Moras). Je nějaký rozdíl v tom, jak se trénuje a běhá 
tady u nás a ve Švédsku?

„Velký. Ve Skandinávii je obrovská základna orientačního 
běhu. Na osm miliónů obyvatel je tam devadesát tisíc re-
gistrovaných orientačních běžců, u nás je jich dvanáct tisíc.  
O tomto sportu tam panuje mnohem větší povědomí, na-
příklad děti mají orientační běh v osnovách tělocviku, orien-
tační běžci se umisťují na předních místech v anketách spor-
tovec roku. Taková podpora samozřejmě vede k tomu, že 
se zde vychovávají běžci, kteří si skvěle vedou v celosvětové 
konkurenci. Stejné je to i v Norsku a ve Finsku a spousta 
středoevropských a obecně evropských orientačních běžců 
směřuje právě do skandinávské oblasti, kde se konají ty nej-
větší závody, které mají velkou prestiž.“

Jak to vlastně funguje, když se „dělíte“ mezi český  
a zahraniční klub, žijete v Čechách nebo ve Švédsku?

„Členství ve Švédsku je pro mě velká prestiž. Když jsem 
v Čechách, tak běhám za české barvy, v zahraničí pak  
za Švédy. IFK Moras je velký a silný klub s obrovským zázemím, 
který své závodníky velmi podporuje, posílá je na soustředění  
a podporuje je samozřejmě i finančně. Pro české závodníky 
je členství v takovém klubu velmi výhodné, začneme běhat 
u nás a pokud jsme dobří, najdeme si nějaký klub ve Skandi-
návii, kde nás pak dále rozvíjí.“

Vojtěchu, je Vám 31 let, jak dlouho vidíte sám sebe jako 
vrcholového sportovce? 

„Dobrá otázka, nejste první, kdo se na to v poslední době 
ptá. Máte pravdu, je mi sice 31 let, ale orientační běh je vý-
razně zkušenostní sport. Jsou hvězdy orientačního běhu, 
které už jsou věkem veteráni, blíží se 40 letům a stále jsou 
nejlepší na světě. Takže pokud má člověk dobré zázemí, 
podporu rodiny a finance, dá se tomuto sportu věnovat 
klidně do čtyřiceti.“

Přemýšlíte o tom, čemu se budete věnovat, až tahle 
chvíle nastane a vy nebudete závodit? Budete se chtít 
vrátit k tomu, co jste studoval, tedy kartografii?

„V tuto chvíli o tom až tak nepřemýšlím, ale ke kartografii 
bych se asi mohl vrátit. Nárazově se tomu věnuji a zpracová-
vám podklady pro Mapy.cz. Dokážu si i představit, že bych si 
pár let odpočinul a pak začal trénovat.“

Řekněte nám, jaké jsou vaše cíle pro nadcházející sezó-
nu? A máte nějaký velký sportovní sen?

„Tento rok je Mistrovství světa ve sprintových disciplínách  
v Dánsku, sprinty jsou mojí nejsilnější stránkou a rád bych 
si přivezl nějakou medaili. Velkým sportovním snem je zís-
kat individuální medaili z mistrovství světa. To se uskuteční  
v roce 2021 v České republice. Bude se konat v pískovco-
vých skalách, které jsou typické právě pro Česko, kromě Ně-
mecka je nikdo jiný nemá, to je pro nás Čechy velká výhoda 
a šance na úspěch.“

Děkujeme za rozhovor a přejeme vám mnoho úspěchů, 
ve sportu i v osobním životě.

„Já děkuji vám a především divizi Autocentrum MATRIX  
za podporu.“
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Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

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

Dřevěné

modřín - smrk
Ekologické brikety jsou vyráběny ze směsi 
modřínového a smrkového dřeva bez pojiv 
a příměsí.

Vlhkost briket je max. 12% 
a výhřevnost dosahuje 17MJ/kg.

Dřevěnými briketami lze topit v krbu, 
v kotli na dřevo i kachlových kamnech. 

MATRIX a.s., divize WOOD
Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
+420 494 384 593
drevo@matrix-as.cz

Brikety dodáváme v balení 8 kg (+- 5%), rozměr balení cca 245 x 75 x 450 mm.  
Odběr možný od jednoho balení po celé palety (paleta = 1 000 kg).

wood.matrix-as.cz

BRIKETY

Cena 4,90 Kč/kg včetně DPH při odběru celé palety.
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Paní Jana Kufová je zaměstnankyní divize MATRIX Win-
dows již deset let. Na post obchodního zástupce přešla 
asi po dvou letech z pozice rozpočtářky. Její historie  
ve společnosti MATRIX a.s. je však mnohem delší, právě 
letos v lednu tomu jsou celé dvě dekády.

Vzpomínáte si ještě na své začátky ve společnosti MA-
TRIX a.s.?

„Tehdy jsem byla zaměstnaná v odbytovém skladu na po-
zici skladníka v Dobrušce, kde se nyní nachází Dřevocent-
rum CZ. Pan Ing. Burian firmu odkoupil a tím pádem se z nás 
stali zaměstnanci společnosti MATRIX a.s.“

Jaká je náplň práce obchodního zástupce?

„Ráno samozřejmě začínám kontrolou doručené pošty.  
V případě, že tam jsou nějaké nové poptávky, je třeba zákaz-
níky obvolat a domluvit se s nimi na dalším průběhu spolu-
práce. Po zbytek dne mám nasmlouvané schůzky s klienty. 
Jedná se buď o rekonstrukce menších objektů, rodinných 
domů nebo o stálé spolupráce se stavebními firmami, se 
kterými už řeším výběrová řízení a jezdím po stavbách.“

Bylo pro vás, jako pro ženu, těžké začít se orientovat  
v tomto spíše technickém oboru?

„Vůbec ne. Veškeré moje pracovní zkušenosti pocházejí 
právě z této sféry. V podstatě už od dětství jsem měla blíz-
ko k těm logickým a technickým věcem, ve škole byla mým 
oblíbeným předmětem matematika a humanitní vědy neby-
ly mojí silnou parketou.“

To je poměrně neobvyklé, ale v tom případě to vidím 
jako vaši velkou výhodu. Žena v oboru plném mužů, je 
to tak?

„Ano, asi je to tak trochu rarita, od několika lidí už jsem 
slyšela, že se s ženou na této pozici ještě nesetkali. V začát-
cích bylo několik případů, kdy se mužům nechtělo věřit, že 
bych jako žena mohla těmto věcem rozumět. Nezbývalo nic 
jiného než je přesvědčit o opaku. Po tom, co se překonala 
počáteční nedůvěra, nebyl nikdy žádný problém.“

Co vás na vaší práci baví nejvíce?

„Rozhodně komunikace s lidmi a různorodost. Jsem vel-
mi aktivní člověk a tohle je přesně to, co potřebuji. Sama 
sebe si nedokážu představit, jak sedím od rána do večera v 
kanceláři. Tato práce je velmi pestrá, občas i stresující, ale to 
patří k věci a člověka to nutí k lepším výkonům.“

Působíte na mě jako člověk, co svou prací opravdu žije. 
Je tedy vůbec něco, co je pro vás těžké nebo stresující? 
Například velké množství času strávené na cestách?

„Já svoji práci vnímám jako celek se vším, co k ní patří, 
tedy i cestováním. Mám velké děti, tím pádem se práci 
mohu věnovat naplno a nejsem pod tlakem, že musím být 
ve 4 odpoledne doma. A co je nejdůležitější, moje práce mě 
baví, tudíž jsem ochotná tomu věnovat čas i nad rámec pra-
covní doby.“

V divizi Windows jste v podstatě od jejího vzniku,  
v čem vnímáte největší změnu či posun za posledních 
deset let?

„Pořád rosteme. Nejzásadnější je především rozšíření 
sortimentu, v počátcích to byla pouze dřevěná okna. V ná-
sledujících letech rostla poptávka po plastových oknech, 
která jsme také začali vyrábět, a nakonec přidali i hliník, 
abychom vykryli veškeré mezery na trhu. Teď jsme na trhu 
ve velmi silné pozici a dodáváme okna v rámci celé České 
republiky.“

Baví mě ta pestrost, říká  
Jana Kufová z divize Windows

REFERENCE WINDOWS:

CENTRUM  
DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 

V TRUTNOVĚ

Divize MATRIX Windows v nedávné době 
realizovala montáž otvorových prvků 
do nové budovy Centra duševního zdraví  
v Trutnově. Nové prostory vznikly rekon-
strukcí budovy Na Nivách v Trutnově, která 
se nachází v blízkosti budovy Regionálního 
institutu ambulantních psychosociálních slu-
žeb (RIAPS). Dodány byly otvorové prvky Gea-
lan S 8000 v atypické barvě Silvergrau (stříbrná 
šedá). Novostavba bude s hlavním institutem  
propojena nadzemním koridorem.   

MATRIX GEALAN S 8000

• široká škála barev 
• dřevěné fóliové dekory
• možnost výroby atypických tvarů
• dlouhá životnost
• nadčasový vzhled

MATRIX a.s. divize WINDOWS

Showroom Lipovka

Lipovka 143
516 01, Rychnov nad Kněžnou
494 320 302
494 661 825

windows@matrix-as.cz

MATRIX a.s. divize WINDOWS

Showroom Hradec Králové

Střelecká 861
500 02 Hradec Králové
778 493 232

okna.hradec@matrix-as.cz
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REFERENCE WINDOWS:
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propojena nadzemním koridorem.   

MATRIX GEALAN S 8000

• široká škála barev 
• dřevěné fóliové dekory
• možnost výroby atypických tvarů
• dlouhá životnost
• nadčasový vzhled
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Showroom Lipovka

Lipovka 143
516 01, Rychnov nad Kněžnou
494 320 302
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Showroom Hradec Králové

Střelecká 861
500 02 Hradec Králové
778 493 232

okna.hradec@matrix-as.cz
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Brusné systémy
Odpověď na otázku ultimativního brusného materiálu

Více informací získáte u našich obchodně-technických 
specialistů pro oblast povrchových úprav nebo na našem webu

Vánoční setkání zaměstnanců 
společnosti DŘEVOCENTRUM CZ 
v Letovisku Studánka



MATRIX INFO | 17

Nadpis
nadpis

MATRIX INFO | dřevocentrum CZ

Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

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

Ve čtvrtek 19. 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 spolupra-
covníkům a zaměstnancům za práci v uplynulém roce a zhodnotil dosažené obchodní výsledky. V průběhu prezentace 
také zmínil investice a prodejní a marketingové aktivity provedené ve společnosti v roce 2019.

„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.
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Ředitel hotelu Studánka Bc. Petr 
Čermák Hoteliérem roku 2019
Ředitel Hotelu Studánka Bc. Petr Čermák získal  
v prosinci roku 2019 prestižní ocenění Asociace hotelů  
a restaurací České republiky - Hoteliér roku. Z téměř 60 
nominovaných zvítězil v kategorii pro hotely do 80 po-
kojů. Na naše otázky odpovídal společně s generálním 
ředitelem společnosti MATRIX a.s. Ing. Liborem Buria-
nem, MBA.

Vážený pane generální řediteli, scházíme se těsně před 
koncem roku, který dle vašich prognóz bude patřit  
v holdingu MATRIX k těm velmi úspěšným. Pokud je 
MATRIX holding úspěšný, musí být úspěšné i jeho di-
vize a dceřiné společnosti. Důkazem toho, že tomu tak 
opravdu je, je i to, že ředitel Letoviska Studánka, pan 
Petr Čermák obdržel prestižní ocenění Asociace hote-
lů a restaurací a stal se nositelem titulu Hoteliér roku 
2019. Jaký je to pocit, být úspěšným majitelem a za-
městnávat úspěšné manažery? 

„Každá firma disponuje určitým kapitálem, který se sklá-
dá z potenciálu výrobní základny, obchodního nastavení, 
technické zdatnosti, ale především nejhodnotnější kapitál, 
který firma má, jsou její zaměstnanci – lidé. Tím myslím za-
městnance na všech pozicích, manažerských, obchodních, 
technických i dělnických. Každý zaměstnanec na své úrovni 
přijímá určitou odpovědnost a sdílí s Matrixem jeho cestu  
k úspěchu, kterou svou prací tvoří. Petr Čermák je ředitel 
hotelu Studánka již od samého začátku, kdy jsme hotel zno-
vu vystavěli a otevřeli, tedy od 10.10.2010. Shodou okol-
ností to bude v letošním roce již 10 let. Pamatuji si, jak Petr 

Čermák do nově otevřeného hotelu Studánka nastoupil  
na pozici ředitele, pamatuji si, jak vytvořil celý nový pracov-
ní tým (Studánka předtím neměla jediného zaměstnance, 
neboť byla mnoho let zavřena) a pamatuji si, jak vytvořil 
všechny procesy pro kvalitní chod hotelu. Když ředitel Čer-
mák na hotel nastupoval, znali jsme jeho minulost a celoži-
votní pracovní kariéru, kterou prošel, kde začínal jako číšník 
na place a vypracoval se až na hotelového ředitele. A stejně 
tak, jako do života uváděl Studánku, v minulosti již rozjel  
a řediteloval  další dva hotely. Pan Petr Čermák je profe-
sionál s celoživotní edukací a zná hotelové řemeslo. Rád 
spolupracuji s profesionály, a proto, kdo jiný by měl být ho-
teliérem roku České republiky, než ředitel hotelu Studánka, 
Bc. Petr Čermák, kterému tímto upřímně gratuluji a jsem 
rád, že toto vyznamenání v podstatě přichází jako cenný 
dárek ke krásnému jubileu, které ho čeká v letošním roce.“ 

Pane řediteli Čermáku, prosím nejdříve několik slov 
pro naše čtenáře, co vlastně ocenění Hoteliér roku je  
a kdo ho uděluje?

„Toto ocenění je udělováno každoročně Asociací hotelů 
a restaurací,  která je reprezentativním orgánem sdružují-
cím hotely a restaurace v ČR a je také členem HOTREC, což 
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je celoevropské sdružení hotelů a restaurací. Já jsem toto 
ocenění, dle slov prezidenta AHR, obdržel za celoživotní pří-
nos hotelnictví, za práci s mladou generací a za to, že jsem 
údajně hotelnictví dal své srdce. Osobně si tohoto ocenění 
nesmírně vážím a vnímám to jako vrchol své hoteliérské ka-
riéry, která v letošním roce trvá bez přestávky 40 let.“

Pane řediteli Čermáku, zeptám se vás na totéž, jako 
generálního ředitele, ale pouze obráceně. Jaký je pocit 
být Hoteliérem roku a pracovat v takto úspěšném, a při-
tom velice diverzifikovaném holdingu? 

„Samozřejmě je to velice dobrý pocit, protože jste hrdý 
nejen na svoji práci a práci svého týmu, ale i na práci celé-
ho holdingu. Navíc si myslím, že to ani jinak nejde – úspěch 
jedince je úspěchem týmu a obráceně. Dalším neméně dů-
ležitým faktorem je to, že pokud pracujete mezi úspěšnými, 
tak si nezávidíte, ale přejete si navzájem být lepšími.“

Pane generální řediteli, proč jste se vy, jako majitel 
spíše technických a výrobních divizí, rozhodl pro ta-
kovou velkou a svým způsobem neznámou investici  
na poli hoteliérském? 

„Moje žena Daniela pochází z rodu Fáborských. Tato rodina  
v Rychnově nad Kněžnou vystavěla a řídila továrnu FAB, 
velmi známého výrobce zámků. Když jsem tuto rodinu za-
čal navštěvovat, pamatuji si, že o Studánce se vždy hovo-

řilo jako o výjimečném hotelu, výjimečném letovisku a kaž-
dý, kdo v Rychnově nad Kněžnou chtěl mít pěknou oslavu, 
realizoval ji právě na Studánce. Studánka zkrátka patřila  
k takzvanému městskému rodinnému stříbru. Je pravda, že 
já jsem člověk, který se vždy pohyboval a řídil výrobní závody  
a ambice na to, abychom provozovali hotel, jsme nikdy neměli.  

Když k nám ovšem dorazila informace, že město Rychnov 
nad Kněžnou rozhodlo o prodeji letoviska Studánka, byla to 
pro nás výzva. Podařilo se nám ve výběrovém řízení zvítězit 
a Studánku koupit. Znovu ji vystavět a pro město a blízké 
okolí nabídnout restaurační a ubytovací zařízení včetně 

wellness služeb vyšší kvality, než na staré Studánce, a to jak 
exteriérem, interiérem, ale hlavně i profesionálním vede-
ním hotelu.“ 

Pane řediteli Čermáku, a proč jste se vy, jako člověk,  
o kterém se ví, že je srdcově spjat s Krkonošemi, rozho-
dl zakotvit v podhůří Orlických hor?

„To je vlastně jednoduché a složité zároveň. Když jsem 
před cca 10 lety aktivně přemýšlel o změně pracovního 
působiště, objevil se inzerát na výběrové řízení na pozici 
ředitele Letoviska Studánka a zároveň jsem v té době byl 
„draftován“ na jeden hotelový resort do Krkonoš. Výběro-
vé řízení na Studánku jsem nakonec vyhrál a dal jí přednost 
před svými milovanými Krkonošemi - a to díky tomu, že 
jsem se zde byl podívat a cítil jsem zde opravdu silný geni-
us loci. A bylo rozhodnuto. Bylo to překvapivé rozhodnutí  
pro mé okolí i pro mě, ale rozhodnutí dobré.“

Pánové, na závěr vám položím oběma stejnou otázku. 
Co vám přináší symbióza „úspěšný majitel a úspěšný 
hoteliér“? 

GŘ: „Pro mne spolupráce s panem Petrem Čermákem 
je spolupráce motivující. Pakliže má ředitel být úspěšný 
a o hotelovém řediteli to platí dvojnásob, musí být silnou 
osobností, komunikativní, s dobrými manažerskými schop-
nostmi, ale také charakterově rovný a k firmě loajální člověk. 

Petr Čermák všechny tyto vlastnosti má a pro mne osobně 
je spolupráce s ním opravdu přínosná, protože je tvůrčí  
a každý rozhovor s ním přináší nové myšlenky, nové podně-
ty, a to ať do našich pracovních, tak i přátelských vztahů.“

PČ: „Mně osobně přináší pocit jistoty silného holdingu  
a díky osobě GŘ i pocit, že pracuji pod člověkem, který sice 
není odborníkem na hotelnictví, ale je člověkem s jasnou 
vizí a konceptem a díky spojení všech těchto aspektů mi 
dává dostatečnou volnost pro moji práci, ale zároveň určuje 
správný směr a cíl.“
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krásně osvícenou kapli před hotelem a zazvonit si na zvon. 
Punčování se protáhlo do pozdních hodin a hosté si při něm 
užili spoustu zábavy a také navázali nová přátelství. 

Poslední den roku, Silvestr 2019, strávil v průběhu dne 
každý po svém, ale v 19 hod se všichni hosté sešli v hote-
lovém lobby, kde je přivítal skutečný Elvis Presley a začalo 
silvestrovské veselí ve stylu rock and rollu. Sál roztančila 
taneční skupina IN-CRU, Elvis dopřál hostům své největší 
hity a v lobby ředitel hotelu míchal drinky ze 60. let 20. sto-
letí. Půlnoc všichni přivítali státní hymnou před hotelem 
a následující barmanská show opět všechny hosty vrátila do 
silvestrovského veselí, které se protáhlo do ranních hodin.

Pohodovou pozdní snídaní nastartovali hosté hotelu Stu-
dánka první den v novém roce. Ti, co museli odjet již v tento 
den se loučili se slovy: „Tak za rok zase na viděnou“. Mnozí 
se ale rozhodli svůj pobyt prodloužit až do 2. ledna.

Na závěr roku si na Studánce připravili pro své hosty 
hned několik akcí, které se nesly ve vánočním duchu. 
Nový rok 2020 zde společně přivítali v rytmu rock  
and rollu.

Vše začalo již v sobotu 28.12., kdy byla pro hosty hote-
lu připravena akce VÁNOČNÍ HODOVÁNÍ, aby si všichni 
mohli ještě jednou připomenout, co vše se může objevit  
na vánoční tabuli. Na večerním rautu, který byl pro hosty  
k dispozici od 17 do 20 hodin, objevili hosté samozřejmě tra-
diční i netradiční úpravy kapra, ale i zcela nové pojetí úpra-
vy bílé klobásy nebo netradiční úpravy čočkového salátu  
s bramborovou kaší. Vše bylo doplněno vánočním punčem, 
který se podával hostům při vstupu do vánočně dekorova-
ného sálu. To byla nejen pochoutka pro mlsné jazýčky, ale 
i pastva pro oči. Celý tento sváteční večer uzavřel koncert 

francouzských šansonů v podání duetu NOS DAMES. Toto 
hudební těleso, které reprezentují dvě šarmantní dámy, 
Martina Forejtková a Kateřina Prokešová (obě dvě učí fran-
couzštinu a hudbu), doprovodil mladý nadějný zpěvák Da-
vid. Za to, jaká byla atmosféra v sále hovoří reakce jedné  
z návštěvnic: „To bylo takové pohlazení na duši, a přitom to 
bylo úplně jiné“. 

Zároveň sobotou 28.12.2019 začaly v hotelu probíhat 
animační programy nejen pro děti, ale také pro dospělé. 
Hotelová vinárna se proměnila ve velkou dětskou hernu 
s dětským klubem, kde se vyrábělo, tancovalo, soutěžilo 
a užívalo aktivit, do kterých se zapojovali i dospělí. Večer 
patřil dětské diskotéce se soutěžemi, tancem a rozdáváním 
diplomů. 

Pro všechny dámy z hotelu byly na neděli 29.12. připra-
veny dvě přednášky s praktickými ukázkami líčení a péčí  
o pleť. Dámy měly možnost se seznámit s novými technikami  
a natrénovat přípravy na Silvestrovský večer.

Další akcí, která probíhala hned následující den, v pondě-
lí 30.12., bylo PŘEDSILVESTROVSKÉ PUNČOVÁNÍ. Zábavný 
večer odstartoval sám ředitel hotelu Petr Čermák a FB ma-
nažer Matěj Novák, kteří se ujali role barmanů a ve 20 hod. 
pozvali všechny hosty před hotel, kde podávali excelentní 
punč. O hudební doprovod na trubku se postaral multi-
funkční Matěj Novák. Hosté měli možnost si prohlédnout 

Pestrý závěr roku 2019  
v Letovisku Studánka
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Měsíc prosinec je ve firmách obvykle měsícem vánočních oslav a večírků. Ve společnosti MATRIX a.s. tomu závě-
rem roku nebylo jinak. Každá z divizí (Autocentrum, Automotive, Wood, Správa) svůj večírek pojala jinak, ať už 
aktivně na bowlingu, jako přátelské posezení u dobrého jídla a pití nebo stylově v duchu 80. let. Všechny však měly 
jedno společné, všichni se dobře bavili a naladili se na nadcházející vánoční svátky. 

Konec roku zaměstnancům  
MATRIX a.s. zpříjemnily vánoční 
večírky jednotlivých divizí

Divize Autocentrum - Na večírek jsou pozváni i zaměstnanci, kteří jsou již  
na zaslouženém odpočinku - Josef Plodek a Milan Pohl

Divize Wood Divize Správa

Divize Automotive

Divize Autocentrum
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Reprezentativní hon k příležitosti 
28. výročí od založení  
společnosti MATRIX a.s.

Na počest oslavy již 28. výročí od založení společnosti 
MATRIX a.s. byla v čele s generálním ředitelem společ-
nosti Ing. Liborem Burianem, MBA uspořádána dvou-
denní reprezentativní lovecká akce. Na pozvání gene-
rálního ředitele se po oba dva dny honu zúčastnilo 28 
lovců.

První den honu odstartoval v brzkých ranních hodinách 
srazem lovců v revíru Malá strana u Neratova. Naháňka  
na černou zvěř, jeleny, muflony a škodnou probíhala pod ve-
dením mysliveckého hospodáře pana Aleše Izáka. Pro lovce 
byly připraveny tři leče a polní oběd. Poslední leč honu se 
odehrála v hotelu Studánka, kde po společné večeři došlo 
i na vyhlášení krále lovu. Mgr. Jindřich Žák zde představil 
Mysliveckou kroniku, lovcům byly promítány fotografie a vi-
dea ze společných honů v minulosti. Volná zábava probíhala 
za doprovodu cimbálovky a všichni byli ve skvělé náladě.

Druhý den honu probíhal ve Svatohubertské bažantni-
ci v Třebešově. Lovilo se v pěti lečích pod vedením mysli-

veckého hospodáře pana Pavla Grunda. Celý průběh honu 
doprovázelo koňské spřežení na svoz ulovené zvěře. Jeho 
majitelé, otec a syn Školníkovi z Voděrad, se honu osobně 
účastnili. Hon se vydařil a výřad byl velmi bohatý. Poslední 
leč se uskutečnila v Kulturním domě v Třebešově. Zde byl 
vyhlášen Král honu a vítězové tipovací souteže, kteří se 
svým tipem v počtu nalovených bažantů nejvíce přiblížili 
celkovému výřadu honu.

Vzhledem k tomu, že na akci byli zváni lovci včetně 
partnerek, i pro ně byl na tyto dva dny připraven bohatý 
program. Dámy si mohly užít wellness a relaxaci v hotelu 
Studánka, druhý den pak společný adventní výlet, kterým 
provázela paní Ing. Daniela Burianová.

Celá akce se velmi vydařila a nezbývá, než se společně 
těšit na další podobné.

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc, rektor ČZU a předseda České konference rektorů spolu s Ing. Liborem Burianem, MBA, generálním ředitelem společnosti MATRIX a.s.
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U nás v Čechách se vždy da řilo kvalitnímu zeměděl-
ství. V posledních letech ovšem pokulhává produkce 
některých základních potravin, které se proto musejí 
dovážet. Například u masa jsme podle Českého statis-
tického úřadu soběstační pouze o něco málo více než 
z poloviny. U řady dalších produktů to není o mnoho 
lepší. Na grafu výše vidíte, že by to mohlo být lepší  
i s bramborami. Prostě stále je co zlepšovat.

K produkci českých potravin přispívají vedle řady vel-
kých společností také menší firmy a živnostníci. Živočišné 
i rostlinné výrobě se věnují i v Třebešově u Rychnova nad 

Kněžnou, kde sídlí místní Farma. Společnost pohybující se  
v zemědělství od roku 2012 hospodaří na více než osmi 
stech hektarech půdy a už čtyři roky provozuje bourárnu 
zvěřiny.

„Na Farmě Třebešov nám končí rok, který byl úspěš ný 
díky vhodně zvolené struktuře plodin a jejich výnosů. Důle-
žité pro nás je, že podstatnou část pozemků se nám poda-
řilo vyhnojit chlévskou mrvou. Nepoužíváme digestát z bi-
oplynových stanic, protože v době častých suchých měsíců 
organická hmota v půdě umožňuje rostlinám daleko lépe 
vázat vodu a živiny. Vracíme se tak k hospodářství našich 

Farmě Třebešov skončil úspěšný rok, pro letošek plánuje další rozvoj

vepřové drůbeží hovězí vejce máslo

Data: 
- Český statistický úřad
- EAgri
- Mendelova univerzita

47 %

Kolik v ČR vyrábíme 
základních potravin?

58 %

79 % 78 %

68 %

pšenice brambory řepa

100 %

78 %

99 %
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Farmě Třebešov skončil úspěšný rok, pro letošek plánuje další rozvoj
předků. Musím také pochválit skvělou práci zvěřinového 
závodu, který získává stále větší důvěru od mysliveckých 
společností a produkuje vysoce kvalitní výrobky, které si 
nachází stále více zákazníků. Vykupujeme tak stále více 
zvěřiny a v letošním roce bychom rádi dosáhli na objem sta 
tun,“ uvedl k hospodaření Farmy Třebešov její jednatel Li-
bor Burian.

Rostlinná výroba Farmy Třebešov měla oproti minulé-
mu roku vyšší výnosy. Například pšenice se v hektarovém 
výnosu zvedla o 31 % a kukuřice dokonce o 45 %. Dobře 
si v Třebešově vedli i s ostatními komoditami, kterými jsou 
řepka, ječmen a soja.

„V příštím roce se výmě ra našich polností zvýší na 820 ha 
v souvislosti s dořešením užívání dalších pozemků po bý-
valé zkrachovalé společnosti Europork,“ prozradil vedoucí 
rostlinné výroby Farmy Třebešov Stanislav Rejman s tím, že 
aktuálně chybí zorat posledních dvacet hektarů půdy.

Dobře si v letošním roce vedla i živočišná část Farmy Tře-
bešov, kterou čeká v nejbližším období řada změn. Během 
příštího roku se totiž zvěřinový závod díky přístavbě už stá-
vající budovy zdvojnásobí. V Třebešově si od toho slibují 
zkvalitnění celkového zpracování masa tak, aby byli na čes-
ký i evropský stůl schopni dodávat pouze ty nejkvalitnější 
výrobky jako paštiky, klobásy, různé uzeniny a řadu dalších 
produktů. Tyto skvělé zvěřinové výrobky jsou vyrobené 
pouze ze zvěřiny z volných honiteb, jsou bez chemických  
a náhražkových přísad a téměř v BIO kvalitě. Novinky, které 
tyto produkty ještě zkvalitní, jsou ale v živočišném závodě 
k vidění už nyní.

„Máme novou baličku, takže pomalu rozjíždíme prodej 
chlazeného masa. Ještě viditelnější je ale nový velký kon-
tejner na uskladnění mraženého masa, kam se ho vejde  
až 10 tun,“ říká vedoucí obchodního oddělení Irena Toma-
sová.

Celkově se v Třebešově ročně zpracuje až 100 tun masa, 
které se rozváží po celé republice do velko i maloprodejen, 
restaurací nebo hotelů. Všechno maso je samozřejmě čers-
tvé a z regionálních honiteb.

Takovéto objemy si žádají i kvalitní personál, který v Tře-
bešově nechybí. Navíc byli v posledních měsících přijati noví 
pracovníci, takže je znát, že se celá společnost intenzivně 
rozrůstá. A růst bude i nadále. Z bývalých majetků společ-
nosti Europork se totiž Farma Třebešov zaměřila na dvě  
– střediska Uhřínovice a Lično.

„Do Uhřínovic bychom rádi vrátili „srdce“ zemědělské vý-
roby. Bude zde rostlinná i živočišná výroba. Vystavíme tam 
linky s posklizňovou úpravou a na to navazující skladovací 
kapacity. Pro naše komodity tak vzniknou moderní linky 
na příjem, čištění, sušení a skladování v moderních silech.  
V Uhřínovicích se postaví nová budova, která bude umístě-
na na místní asfaltové ploše a do části objektu stávajícího 
kravína. Bohužel jen na zhruba polovině torza stávajícího 
kravína. Zbytek stavby kravína bude zaplocen a zůstane 
nejspíše stát,“ nastínil plány s novými akvizicemi jednatel 
Burian s tím, že díky tomu bude moci Farma Třebešov na-
kupovat komodity i od okolních farmářů. To vše má stát do 
žní roku 2020.

Investice poputují také do střediska Lično, kde se připra-
vuje inovace výroby. Bude se jednat o lehkou výrobu neza-
těžující obyvatele obce. Nejprve je ovšem potřeba zbourat 
objekty bývalé živočišné výroby. Ty se nahradí novými stav-
bami. Vše je ale zatím ještě v jednání.

V případě úspěchu Farma Třebešov obohatí Lično o zají-
mavé a atraktivní pracovní příležitosti a jistě pomůže i s roz-
vojem českého zemědělství, které se musí opírat i o menší 
společnosti.

Farma Třebešov 
děkuje všem 

vlastníkům půdy
Vážíme si důvěry vlastníků půdy, kterou nám pronají-
mají. Máme zájem o pronájem nebo koupi zemědělské 
půdy do dalších let. Zaplatíme ihned a tu nejlepší cenu.
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Suroviny:
Karlovarský knedlík

• 600 g housky • 120 g anglické slaniny  
• 3 ks vajec • 80 g cibule • 80 g másla • 120 g  
mléka • 80 g mouky polohrubé • špetka muškáto-
vého květu •  sůl • 4 g hladkolisté petrželky

Ragů

• 600 g jelení plece • 80 g celeru řapík • 160 g 
mrkve • 160 g petržele kořenové • 240 g cibule 
• 40 g cukru • 1 g rozmarýnu • 1 g tymiánu • 1 g 
nového koření • 1 g jalovce • bobkový list • 60 g 
hladké mouky • 80 g rajčatového protlaku • 80 g 
švestkových povidel • 800 ml vývaru • 200 ml  
červeného vína • 80 g vepřového sádla • sůl  
• pepř • 60 g brusinek • 40 g sušených brusinek  
• 80 g másla • 40 g jarní cibulky

Jelení ragú 
na červeném víně s brusinkami

Postup: 
Karlovarské knedlíky

Housku nakrájíme na malé kousky, přidáme najemno nakrájenou a ores-
tovanou cibulku, slaninu, přidáme žloutky a sníh z bílků, mléko, sůl, pepř, 
muškátový ořech a zaprášíme moukou. Promícháme a těsto zabalíme do 
potravinářské fólie, utáhneme a dáme vařit na páru na 30 minut.

Jelení ragů  

Maso orestujeme na sádle, vyjmeme a dáme stranou. Na výpeku orestu-
jeme cibuli a zeleninu, přidáme cukr a rajčatový protlak, povidla, zarestu-
jeme, zalijeme vínem a následně vývarem. Přidáme opečené maso a směs 
svázaných bylinek, dusíme do změknutí. Ragú dle potřeby zahustíme,   
před podáváním zjemníme máslem.

Na talíř dáme na šikmo rozkrojený valeček knedlíku, přidáme ragú, ozdo-
bíme sušenými brusinkami a jarní cibulkou.

120
min

Zvěřina z Farmy Třebešov v podání šéfkuchaře hotelu Studánka ****

4
porce



Naši oslavenci
v lednu 2020

divize Autocentrum
Hrnčíř Tomáš 
Hvězda Jiří 
Jebavá Michaela 
Koblásová Daniela

divize Wood
Ferkl Richard 
Šklíbová Jarmila 
Štěpánek Milan

divize Windows
Honsnejman Pavel 
Valenta Jiří

divize Automotive
Chvojka Aleš 
Koďous Luděk 
Vodáková Andrea

 
 
 

Dřevocentrum CZ
Bečvář Adam 
Havlíček Libor 
Konvalina Martin 
Krčmář Jarmil 
Martinová Aneta 
Pechanz Rudolf 
Ringel Josef 
Voráček Martin 
Zelinger Lukáš

Farma Třebešov, s.r.o.
Grund Pavel

Matrix Hotels, s.r.o.
Frišová Veronika
Hrábková Eva
Jungová Monika
Penkina Lidiya

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.
 
MATRIX a.s., Dřevocentrum CZ, a.s., 
Farma Třebešov, s.r.o., Matrix Hotels, s.r.o.




