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Nic 
dřevěného 
nám není 

cizí.

Ať už jste truhlář, nebo tesař, ať už opravuje-
te domek, nebo budujete zahradu – stavte se 
za námi. Pracovníci 15 Dřevocenter po celé  
České republice jsou připraveni vám nabídnout 
to nejlepší ze sortimentu smrkových, borovico-
vých a modřínových palubek, teras, stavebního  
i truhlářského řeziva, dubových podlah, plotovek, 
latí, fošen nebo OSB desek.

NAŠE
PORTFOLIO 
PRODUKTŮ

 » Nejširší výběr kvalitního řeziva
 » Kompletní dřevěný program, spojovací materiál, impregnační a nátěrové hmoty
 » Dlouhodobé nejnižší ceny v regionu + akční nabídky
 » Zboží okamžitě k odebrání
 » Vzorkovna, odborná pomoc a poradenství
 » Stejný přístup pro všechny zákazníky

2 Dřevěná (nosná)
konstrukce střechy

 » krokve – hranoly, fošny
 » vaznice – hranoly
 » pozednice – hranoly
 » kleštiny – fošny
 » pochozí půda – prkna tl. 24 mm, 
fošny tl. 30 mm, OSB desky

4 Konstrukce podlahy
 » OSB desky, durelis desky 
nebo podlahové palubky 
 – 19 × 121, 24 × 146, 
 28 × 146 mm

 » nosná konstrukce 
 – KVH hranoly, hranoly

5 Dřevěná konstrukce stěn
 » KVH hranoly 
 » OSB desky, překližky
 » obkladové palubky + rohové 
lišty

 » fasádní profily – venkovní

6 Venkovní terasa
 » podkladní hranoly
 » vymezovací lišty
 » terasová prkna – modřín, 
termoborovice, exotica

 » nerezové vruty TERASO

3 Dřevěná konstrukce stropů
 » OSB desky, durelis desky, 
překližka

 » dřevěný rošt – KVH hranoly, 
hranoly, fošny

 » podbití stropu – obkladové 
palubky

7 Spojovací materiál
 » konstrukční vruty do dřeva 
RAPITEC

 » hřebíky
 » závitové tyče
 » úhelníky
 » kotevní patky
 » spojovací desky

8 Nátěrové hmoty
 » Remmers a OSMO
 » venkovní – oleje, lazury
 » vnitřní – oleje, lazury, 
laky, vosky

1 Střecha
 » střešní latě – latě (30 × 50,  
40 × 50, 40 × 60 mm)

 » záklop střechy – prkna tl.  
23–24 mm, délky 3, 4 a 5 m

 » záklop střechy – OSB desky, 
durelis desky

drevocentrum-as.cz           eshop.drevocentrum-as.cz
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KONTAKTY NA POBOČKY Pobočky Dřevocentra 15× v ČR!

Mnichovo Hradiště
Tel.: 778 482 006, 778 482 007
e-mail: mnichovohradiste@drevocentrum-as.cz
Adresa: Jiráskova 1013, 295 01 Mnichovo Hradiště

Dobruška
Tel.: 777 712 706, 777 712 785, 494 623 100
e-mail: dobruska@drevocentrum-as.cz
Adresa: Nádražní 534, 518 01 Dobruška

Ostrava - Petřvald u Karviné
Tel.: 602 353 014, 770 103 388
e-mail: petrvald@drevocentrum-as.cz
Adresa: ul. Ostravská 457, 735 41 Petřvald 

Pardubice
Tel.: 774 432 001, 770 170 115, 466 670 128
e-mail: pardubice@drevocentrum-as.cz
Adresa: Dělnická 384 (areál ZZN), 530 03 Pardubice

Hradec Králové
Tel.: 495 453 007, 602 648 942
e-mail: hradeckralove@drevocentrum-as.cz
Adresa: Vážní ulice, 500 03 Hradec Králové

Olomouc - Velká Bystřice
Tel.: 602 367 452, 725 396 308, 585 154 187
e-mail: olomouc@drevocentrum-as.cz
Adresa: ul. ČSA 984 (naproti Makru), 783 53 Velká Bystřice

Přelouč
Tel.: 733 124 441, 774 432 002
e-mail: prelouc@drevocentrum-as.cz
Adresa: areál ZD Lhota pod Přeloučí, 535 01 Přelouč

Medlešice u Chrudimi
Tel.: 469 688 811, 602 516 766
e-mail: medlesice@drevocentrum-as.cz
Adresa: Zámecká 109, 538 31 Medlešice u Chrudimi

Trutnov
Tel.: 725 915 691, 499 397 341
e-mail: trutnov@drevocentrum-as.cz
Adresa: Mírová 477, 541 02 Trutnov

Ústí nad Labem
Tel.: 725 396 310, 475 205 032
e-mail: usti@drevocentrum-as.cz
Adresa: Havířská ulice (areál stavebnin STAMA),  
                400 01 Ústí nad Labem

Hodonín
Tel.: 602 784 106, 518 352 534
e-mail: hodonin@drevocentrum-as.cz
Adresa: Velkomoravská 31, 695 31 Hodonín

Prostějov
Tel.: 770 158 489, 775 475 567
e-mail: prostejov@drevocentrum-as.cz
Adresa: vjezd do areálu z ulice Za Olomouckou, 796 01 Prostějov

Znojmo
Tel.: 770 158 485, 608 959 639
e-mail: znojmo@drevocentrum-as.cz
Adresa: vjezd do areálu z ulice Dobšická, 669 02 Znojmo

Žatec
Tel.: 770 152 037, 770 152 038
e-mail: zatec@drevocentrum-as.cz
Adresa: Volyňských Čechů 3130, 438 01 Žatec

Kunovice
Tel.: 770 152 035, 770 152 036
e-mail: kunovice@drevocentrum-as.cz
Adresa: ul. Panská 23, 686 04 Kunovice

drevocentrum-as.cz           eshop.drevocentrum-as.cz DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Adresa sídla:

Jaromírova 80/51, 128 00 Praha 2
Adresa pro zasílání dokumentů:

Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
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6MATRIX SPRÁVA
Úspěšná firma MATRIX oslavila 30 let své existence

MATRIX SPRÁVA
Matyáš Novák: Když začnu hrát, soustředím se pouze na hudbu 11
WOOD
Hoblárna promění řezivo v kvalitní a vyhledávané produkty 14
AUTOMOTIVE
Peter Rajninec je součástí MATRIX TRADE Slovakia už 15 let 16
WINDOWS
Moje práce je rozmanitá a tím mě naplňuje 20
AUTOCENTRUM
Facelift modelu ŠKODA KAROQ a další SUV značky ŠKODA 26
HOTEL STUDÁNKA
Studánka, místo vyhledávané mnoha významnými osobnostmi 30
MATRIX SPRÁVA
Zelený MATRIX. Firmy se postupně připravují na budoucnost

FARMA TŘEBEŠOV
Co se děje na polích farmy Třebešov

38

41
FARMA TŘEBEŠOV
Recept od šéfkuchaře 42

ÚSPĚŠNÁ FIRMA MATRIX OSLAVILA 
30 LET EXISTENCE VELKOLEPOU 
OSLAVOU S 300 HOSTY

Není úplně běžné, aby jedna firma vydržela 
tři dekády na českém podnikatelském trhu.
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MATYÁŠ NOVÁK

Když začnu hrát, soustředím se 
pouze na hudbu.

MOJE PRÁCE JE ROZMANITÁ 
A TÍM MĚ NAPLŇUJE

Nedávno oslavil kulaté narozeniny  
a navíc od zaměstnavatele získal k výkonu 
své práce zbrusu nový automobil.

CO SE DĚJE NA POLÍCH FARMY 
TŘEBEŠOV V LETNÍM OBDOBÍ 

Léto začíná dnem letního slunovratu, 
a to 21. června. 

41

HOBLÁRNA 
PROMĚNÍ 
ŘEZIVO V KVALITNÍ 
A VYHLEDÁVANÉ 
PRODUKTY  

V dnešním díle 
se přesuneme na hoblárnu.
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gdpr@matrix-as.cz. Děkujeme

40
NAŠÍ PRIORITOU 
JE SPOKOJENÝ 
ZÁKAZNÍK 
A DOBRÉ JMÉNO 
FARMY

Novým vedoucím masné 
výroby zvěřinového 
závodu Farmy Třebešov 
se stal v dubnu letošního 
roku.
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ÚSPĚŠNÁ FIRMA 
MATRIX OSLAVILA 
30 LET EXISTENCE 
VELKOLEPOU 
OSLAVOU S 300 HOSTY
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Není úplně běžné, aby jedna firma vydržela tři dekády na 
českém podnikatelském trhu. Svým úsilím, vynaloženou 
energií, vytrvalostí, rozvojem a naplňováním svých vizí se 
to bezezbytku podařilo firmě MATRIX z Třebešova na Rych-
novsku, která 7. května velkolepým způsobem oslavila své 
jubilejní třicáté narozeniny v prostorách Petrof Gallery  
v Hradci Králové. 

Vchodem dekorovaným květinovými stojany prošlo po červeném 
koberci 300 hostů, aby se zúčastnili této výjimečné slavnostní 
události, na kterou budou ještě hodně dlouho vzpomínat. Hned 
ve foyer na stěně je vítalo nejen nasvíceno logo MATRIX 30 let pří-
běhů, ale kromě toho také klidná reprodukovaná hudba i filmové 
melodie.

A to už se blíží zahájení slavnostního večera. „Dámy a pánové, 
prosíme, zaujměte svá místa v sále, začínáme,“ zazní, zatímco 
hosté usedají ke stolům vyzdobeným květinami v červenobí-
lé kombinaci. Protože se slavnost odehrává v prostorách Petrof 
Gallery, nemůže večer zahájit nikdo jiný než velmi talentovaný 
mladý klavírista Matyáš Novák, který tuto značku reprezentuje 
nejen doma, ale i v zahraničí. Slova se poté ujmou moderátoři ve-

čera Eva Čerešňáková a Petr Vondráček, aby na pódium přizvali 
hostitele večera Libora Buriana, zakladatele a generálního ředite-
le třicetileté společnosti MATRIX.

„Mám radost, že je tady 300 osobností českého hospodářského, 
vědeckého a kulturního nebe, které si našly čas na slavnost přijet 
a svůj čas nám darovat,“ řekl generální ředitel Burian, jenž si vel-
mi  váží toho, že se za třicet let podařilo bez jakýchkoli restitucí či 
privatizací postavit ryze českou firmu stojící na pevném základě  
s právem směle hledět do budoucnosti. Libor Burian na pódiu 
také odpovídal na otázky moderátorů slavnostního večera, jako 
například, co ho přivedlo k podnikání.

„Radost z možnosti podnikat, protože dříve jsme to neznali. Pak 
najednou přišlo obrovské uvolnění, svoboda, která znamenala 
rozkvět všech talentů a možností. Proto jsme začali něco dělat, 
chtěli jsme to dělat, bavilo nás to a baví dodnes,“ řekl. Ke správ-
ným oslavám a tedy samozřejmě i k jubilejním, jako je 30 let exi-
stence firmy MATRIX, neodmyslitelně patří bohatý kulturní pro-
gram. V Petrof Gallery se o to postarala jako první kapela RockSet, 
která svým repertoárem přiblížila atmosféru období úvodní etapy 
firmy od roku 1991 do roku 2006. 

Hostům slavnosti byly na plátně také připomenuty některé svě-
tové i tuzemské milníky té doby. V roce vzniku firmy do kin přišel 
dnes již kultovní film Tankový prapor. Rok nato byl v USA  odstar-
tován komerční provoz na internetu, v roce 1993 došlo k rozděle-
ní Československa a prvním českým prezidentem se stal Václav 
Havel. V roce 1998 získali čeští hokejisté zlaté medaile na mist-
rovství světa v Naganu. Následoval potlesk hostů a moderátoři na 
pódium přizvali ředitele divizí, které ve společnosti v letech 1991 
až 2006 vznikly.

Po první části nastala přestávka na raut plný nevšedních dobrot. 
Hosté si pochutnávali na miniporcích vytvořených ve formě skle-
něných pyramid, které obsahovaly předkrmy a saláty, například 
marinované krevety s mango salátkem, kachní rilletes s konfitem 
z červené cibule a oříškovou houbou, Caesar salát, ančovičkový 
dresink, vejce, krutony, sous-vide kuřecí prso, špízky s antipasti 
ve speciálním stojanu doplněné červeným sponge chlebem. Zají-
mavostí při servírování předkrmů byla i příprava čerstvých těsto-
vin přímo před hosty. 

Znamenitá hlavní jídla reprezentovaly vepřová panenka, lanýžová 
omáčka, celerové pyré, kachní konfit a prsa, kokosová rýže, cit-
ronovo-kořeněná omáčka nebo hovězí po Burgundsku, grenaille  
s mořskou solí. Při podávání dezertů se odehrála Show Pavlova  
v podobě malování dortů čerstvým ovocem, pusinkami, šlehač-
kou a ovocným coulis. Na své si přišli i ti, kteří milují Crème Brûlée 
tvořené kaštany, vanilkou a čokoládou.

Poté byly, opět v doprovodu kapely RockSet, představeny klíčo-
vé události z let 2007 až 2021. V těch letech byl například uveden 
na trh první chytrý telefon iPhonu, Oscara získává filmová píseň 
Glena Hansarda a Markéty Irglové Falling Slowly, český tým vědců 
objevil nosiče pro lidské kmenové buňky, Ester Ledecká, jako prv-
ní sportovec v olympijské historii, vyhrála na jedné zimní olympi-
ádě disciplíny s různým vybavením – přivezla dvě zlaté medaile 
jako lyžařka a jednu jako snowboardistka. I v této části večera byli 
na pódium pozvaní lidé z MATRIXu spojeni s tímto konkrétním ob-
dobím. A co by to bylo za jubileum, při němž by chyběli významní 
gratulanti.

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček prohlásil, že 
je mu velkou ctí být jedním z gratulantů a poděkovat firmě MA-
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TRIX za právě uplynulých 30 let. „Ty doprovázela spousta příběhů  
a stovky lidí, kteří jsou s touto úspěšnou dobou spojeni. Mám také 
pocit, že tato společnost udělala hodně pro Královéhradecký kraj 
s ohledem na image a význam našeho regionu,“ uvedl hejtman. 

Primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek se domnívá, že inže-
nýr Burian udělal ohromný kus práce, kterou je potřeba pořádně 
oslavit. „K tomu, aby člověk začal s podnikáním, potřebuje nejen 
nápad, ale také odvahu a přátele, s nimiž ten nápad může realizo-
vat. To se evidentně panu Burianovi podařilo. Nápad měl, odvahu 
také a velmi brzy našel velmi kvalitní a schopné spolupracovníky. 
Proto nezbývá než mu do příštích let popřát, aby se nic z toho 
nezměnilo, zůstal i nadále odvážným, měl neustále nové nápady, 
jeho spolupracovníci byli jeho přáteli na této cestě a firmu doká-
zali pozvednout ještě k dalšímu rozkvětu.“ 

Hodně štěstí, které je v podnikání velmi důležité, popřál Liboru 
Burianovi do dalších let Ivan Adamec, poslanec Parlamentu Čes-
ké republiky. „Přeji také hodně nápadů, pevnou vůli, buldočí vy-
trvalost, vynikající spolupracovníky, dobré zaměstnance, protože 
na nich dnes stojí každá společnost. Věřím, že pan Burian je ten 
typ, který to vše dokáže dát dohromady a budovat dál úspěšnou 
firmu. Je to typický český příběh, jak někdo dokázal z ničeho vy-
budovat něco tak úžasného, jako je firma MATRIX.“ 

S poděkováním za spolupráci mezi společností MATRIX a uni-
verzitou na pódium přišel Jan Tippner, proděkan Mendelovy 
Univerzity v Brně, dále Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského 
parlamentu, Jan Grulich, senátor a místopředseda Výboru pro 
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Petr Pražan, jed-
natel společnosti Dřevozávod Pražan a předseda Společenstva 
dřevozpracujících podniků v ČR, bývalý poslanec Evropského par-
lamentu Hynek Fajmon a Petr Sklenička, pedagog a rektor České 
zemědělské univerzity, který Liboru Burianovi a jeho společnosti 
MATRIX udělil prestižní ocenění bohyně Ops za významný podíl 
na rozvoji České zemědělské univerzity v oblasti vědy a výzkumu, 
vzdělanosti a dlouhodobé spolupráci s touto institucí.

Mezi gratulanty samozřejmě nemohli chybět ani ti nejdůležitěj-
ší, což jsou členové rodiny zakladatele firmy, bez kterých by nic  
z toho nebylo. Na pódium přišli manželka Daniela Burianová, 
dcera Michaela, synové Libor a Tomáš. Pan Burian předal své 
manželce i dceři kytice a vyzval všechny ke společnému přípitku. 
Mezitím moderátoři upozornili, že přichází ještě jeden gratulant 
na závěr. Tím byl Josef Kapras, který uvedl videoklip své kapely 
Markazíni nazvaný Dřevařská, jenž byl speciálně k výročí věnován 
společnosti MATRIX. Po „půlnočním“ guláši, jež byl součástí ce-
lovečerního lahodného cateringu, už byl čas na koncert známé  
a populární kapely MIG 21 s frontmanem Jiřím Macháčkem.  
V souvislosti s nevídaným a velmi vydařeným slavnostním veče-
rem je třeba zmínit dokumentární film 30 let příběhů MATRIX, kte-
rý byl k této příležitosti natočen.

Za třicet let existence totiž firma prošla pozoruhodnou cestou. 
Dokument věrně vystihuje atmosféru a sílu dnešního MATRIXu  
a jeho osobností. Zrod firmy se datuje dnem 12. prosince 1991, 
kdy ji Libor Burian založil. Dnes má tato na trhu mimořádně 
úspěšná společnost celkem čtyři různě zaměřené divize: Wood 
(1992), Automotive (1993), Autocentrum (2005), Windows  (2007) 
a několik sesterských společností: Hotel Studánka (2010),  Dřevo-
centrum CZ (2013) a Farma Třebešov (2015). 

„Když jsem před mnoha lety přišel do Třebešova, nic tam nebylo. 
Vystavěli jsme tam firmu a dnes po letech spolupracujeme se za-
hraničními koncerny. Naší filozofií byly vždycky pozitivní energie, 
budování a tvoření. Vždy jsme vymysleli cesty, aby to šlo a fungo-
valo, aby celky byly zařazeny do systému MATRIXu, aby firma eko-
nomicky stála na svých nohou. To nejhodnotnější, co každá firma 
má, jsou však její zaměstnanci. Jsem moc rád, že se v MATRIXu 
sešli profesionálové na všech stupních, o něž se můžeme opřít  
a kteří tvoří přidanou hodnotu naší firmy,“ prozradil v dokumentu 
s potěšením její zakladatel Libor Burian s tím, že každý člověk si 
přeje být v životě úspěšný a je jedno, zda je to dělník nebo ředitel. 
„Úspěch těší každého, je to motor života,“ dodal.

Gratulace ReportážOslava
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Je bezesporu jedním z nejtalentova-
nějších a nejperspektivnějších kla-
víristů, které Česká republika má. 
Přes svůj mladý věk je vítězem mnoha 
domácích i zahraničních soutěží. Přes-
tože Matyáš Novák z Hradce Králové 
ještě v současné době studuje na Aka-
demii múzických umění i na věhlasné 
klavírní akademii Incontri col Maestro 
v italské Imole, už měl tu čest zahrát si 
v jednom z nejprestižnějších koncert-
ních sálů světa – newyorské Carnegie 
Hall. Pravidelně spolupracuje s profe-
sionálními orchestry a je členem PET-
ROF ART Family. Kromě toho v Petrof 
Gallery nedávno hrál ke 30 letům vzni-
ku firmy MATRIX a loni v jejím Leto-
visku Studánka, kde bude vystupovat  
i letos v létě.

Matyáši, je vám dvaadvacet let, jste 
velmi talentovaný klavírista a opro-
ti mnohým vašim vrstevníkům toho 
máte už hodně za sebou. Nejste svými 
úspěchy tak trochu zaskočen?
Mluvíme-li o úspěchu v oblasti, jako je kla-
sická hudba, měli bychom si říci, co se tím 
vlastně myslí. Je to množství vyhraných 
soutěží, odehraných koncertů, prodaných 
nosičů, zhlédnutí na YouTube nebo snad 
objem nastudovaného repertoáru? Po-
měrně brzy jsem si uvědomil, že pokud 
chci v hudbě obstát, musím se snažit o co 
nejlepší výsledek a poměřovat svůj výkon 
s tím, jak si myslím, že by měl v ideálním 
případě vypadat. Pokud vím, že jsem za-
hrál nejlépe, jak to bylo v daný okamžik 
možné, jsem spokojený. Zvyk odvádět co 
nejdokonalejší práci jsem si z hudby pře-

nesl i do ostatních činností, kterým se vě-
nuji. Řekl bych, že pokud člověk dělá věci 
poctivě, úspěch se dostaví jako vedlejší 
produkt.

Začal jste hrát už v pěti letech. Kdo vás 
k tomu nasměroval? Pocházíte z hu-
dební rodiny?
V naší rodině, ani v té širší, žádný pro-
fesionální hudebník nikdy nebyl. Rodi-
če navštěvovali v dětství hodiny klavíru  
a díky tomu zůstalo u každé babičky pia-
nino. Jako malý jsem si na ně začal podle 
sluchu vyťukávat lidové písničky a vyjád-
řil přání chodit do hudební školy. Rodiče 
této myšlence příliš nakloněni nebyli, ale 
na naléhání dědy a babičky mě nakonec 
do ZUŠ zapsali. 6. března 2003 jsem měl 
první hodinu klavíru.

KDYŽ ZAČNU HRÁT, 
SOUSTŘEDÍM SE 
POUZE NA HUDBU
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Projevil se váš talent už na začátku? 
Kdo tehdy přispěl nejvíce k vašemu hu-
debnímu rozvoji?
Je třeba říci, že na rozvoji nadání v dětském 
věku mají kromě odborníků vždy podíl jeho 
nejbližší. Malé dítě je zcela odkázáno na 
dospělé, kteří o něj pečují. Rozvoj nadání 
vyžaduje od všech zúčastněných velkou 
dávku odhodlání a nasazení. Kromě učite-
lů a rodičů mi v začátcích hodně pomohli 
děda s babičkou, kteří mě obětavě vozili do 
Prahy na hodiny. V pozdějším věku považu-
ji za velké štěstí, že jsem mohl studovat na 
Konzervatoři Pardubice ve třídě profesorky 
Jitky Fraňkové.

Bavil vás klavír už v dětství nebo jste ho 
střídal i s jinými zájmy?
Vždy mě bavila a zajímala spousta věcí, nic-
méně hudba zabírala v mých aktivitách nej-
větší podíl. V šesti letech jsem začal hrát na 
housle a od osmi jsem navštěvoval hodiny 
sólového zpěvu.

Studujete Hudební akademii múzic-
kých umění a klavírní akademii Incon-
tri col Maestro v italské Imole. Co vám 
obě školy dávají? V čem se liší?
Za tohle skloubení jsem moc vděčný. Praž-
ská HAMU je klasická vysoká škola, na které 
probíhá celotýdenní praktická i teoretická 
výuka. Naproti tomu klavírní akademie 
Incontri col Maestro je zaměřena pouze 
prakticky, a to tak, že frekventanti absolvují 
v pravidelných intervalech hodiny klavíru  
a v mezidobí pracují na zadaných skladbách. 

Na akademii studují klavíristé z celého světa 
a setkávat se s vrstevníky, kteří patří ke špič-
ce v oboru, je velmi inspirativní.

Ve vašem životopise stojí, že patříte 
díky mimořádnému harmonickému cí-
tění, širokému repertoáru a vynikající 
úhozové technice k nejperspektivněj-
ším pianistům své generace. Máte vů-
bec nějaké herní slabiny?
Každý má nějaké slabiny. A také různě velké 
předpoklady. Platí, že to, co je pro někoho 
maximum, je pro jiného nedostatečné. 
Může se stát, že interpretův výkon vzbudí 
nadšené reakce, ale on sám ví, že je scho-
pen zahrát ještě lépe. A platí to i opačně.

Jste vítězem mnoha klavírních soutěží 
nejen v České republice, ale také v dal-
ších zemích Evropy i USA. Skromnost 
stranou. Jsou pro vás tyto triumfy po-
tvrzením toho, že patříte mezi nejlepší 
na světě? Čím jsou pro vás důležité?
To, že vyhrajete soutěž, z vás neudělá svě-
tového interpreta, ale je to určitý signál, 
potvrzení toho, že jako interpret jdete po 
správné cestě. Na soutěži musíte podat  
v daný okamžik co nejdokonalejší výkon 
a zúročit tak práci mnoha měsíců. Pro mě 
osobně je soutěžní klání testem psychické 
odolnosti a schopnosti koncentrace. To 
jsou vlastnosti, které jsou cenné i v běž-
ném životě.

V roce 2017, kdy vám ještě nebylo ani 
dvacet let, jste získal první cenu na 

Bradshaw & Buono International Pia-
no Competition a s ní právo vystoupit 
na koncertě vítězů v Carnegie Hall. 
Jak jste reagoval na skutečnost, že 
budete hrát na této proslulé newyor-
ské scéně?
Dva základní pocity, které se mě zmocni-
ly, byly radost a zvědavost. Pro řadu in-
terpretů je právě tato koncertní síň onou 
vysněnou metou. A nelze se tomu divit, 
uvážíme-li, kdo všechno v této budově 
v minulosti vystoupil. Na druhou stranu 
lidé, kteří se o hudbu nezajímají, nemají 
často tušení, co to Carnegie Hall je. Vzpo-
mínám si, že když jsem o svém vystoupe-
ní vyprávěl jedné známé, utěšovala mě, 
abych si z toho nic nedělal, že jsem ještě 
mladý a někde začít musím. Za podobné 
reakce jsem svému okolí vděčný. Pomáha-
jí mi držet se nohama při zemi.

Jak se vám tam hrálo? Měl jste trému?
Výhodou takto prestižního sálu je do-
konale připravený nástroj. V kombinaci  
s geniem loci koncertní síně a vnímavým 
publikem to byl opravdu koncert za od-
měnu. Pokud jde o trému, před každým 
vystoupením cítím určitý respekt, ale 
když začnu hrát, soustředím se už pouze 
na hudbu.

Pamatujete si, s čím jste tam tehdy vy-
stoupil a jaký byl ohlas publika?
Pro své vystoupení jsem zvolil hudbu Fe-
rence Liszta a ohlas publika byl stejně vře-
lý jako jinde.

MATRIX | správa
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Cestujete po celém světě se sólovými 
recitály, byl jste například i v Číně. 
Kde hrajete nejraději? Kde je pro vás 
ideální publikum? Jak se liší?
Je řada koncertů a míst, na které mám 
krásné vzpomínky. Hezky se mi hrálo na 
Slovensku, v Norsku, ve Španělsku. Velmi 
rád hraji v malých českých a moravských 
městech. Mým velkým koníčkem jsou klaví-
ry jakožto nástroje a v Čechách a na Mora-
vě mají pořadatelé k dispozici často velmi 
zajímavé kousky. Pokaždé, když mám kon-
certovat v nějakém městě, kde jsem ještě 
nehrál, jsem velmi napjatý. Na rozdíl od 
jiných instrumentalistů máme my klavíristé 
tu výsadu (někdy nevýhodu), že nikdy neví-
me, jaké překvapení na nás na pódiu čeká.

S jakými hudebními tělesy spolupracu-
jete?
Jako sólista spolupracuji s různými komor-
ními a symfonickými orchestry. Nedávno 
vyšlo moje nové album s Wihanovým kvar-
tetem s nahrávkou vybraných klavírních 
koncertů W. A. Mozarta.

Jaký je váš oblíbený hudební skladatel 
minulosti i současnosti a proč?
Skladatelů, kteří mi jsou blízcí, je víc. Hod-
ně záleží na tom, co aktuálně hraji. K mým 
srdečním autorům patří dlouhodobě  
W. A. Mozart a F. Liszt, ale velice rád rovněž 
interpretuji hudbu J. S. Bacha, J. Brahmse, 
F. Schuberta, R. Schumanna, S. Prokofjeva 
a A. Skrjabina. Ze současných autorů mám 
v oblibě spíše jednotlivé skladby různých 
autorů.

Která skladba je pro vás srdeční záleži-
tostí, a proto ji rád často hrajete?
Skladby, které rád hraji, by vydaly na ně-
kolik dní. Vzhledem k tomu, že si repertoár 
vybírám až na výjimky sám, nehraji nic, co 
by se mi nelíbilo. A protože pro klavír bylo 
napsáno obrovské množství krásné hudby 
a já mám to štěstí, že se učím rychle, mám 
rozsáhlý repertoár a mnoho oblíbených 
skladeb.

Koho na světové klavírní scéně znáte 
osobně a považujete ho za mimořád-
nou hudební osobnost?
Na zahraničních kurzech, na soutěžích 
i na klavírní akademii v Itálii potkávám 
řadu vynikajících pianistů. Osobně jsou 
pro mě velkými osobnostmi mí dva peda-
gogové. Pan profesor Ivan Klánský z praž-
ské HAMU a profesor Boris Petrushansky  
z Imoly. Oba jsou výteční muzikanti  
a skvělí lidé. To, že mohu studovat právě  
u nich, pokládám za jeden ze svých nej-
větších hudebních úspěchů.

Jste členem PETROF Art Family, což je 
volné sdružení profesionálních piani-

stů a významných světových umělců 
sympatizujících s touto proslulou svě-
tovou značkou z Hradce Králové. Jste 
na to hrdý? Hrajete s potěšením na ná-
stroje této firmy?
Firmu PETROF pokládám za jeden ze sym-
bolů našeho města. S PETROFem mě pojí 
nejen láska ke krásným nástrojům, ale také 
osobní přátelství. Fakt, že mohu být sou-
částí PETROF rodiny, je pro mě velkou ctí.  
V řadě měst České republiky mají pořada-
telé k dispozici nástroje PETROF. I to je dů-
vod, proč tak rád hraji na domácí půdě.

Čím jsou pro vás výjimečné?
Každý je úplně jiný. Dokonce i nástroje stej-
né řady se ve zvuku a herním pocitu liší. 

Co vám spolupráce s firmou Petrof při-
náší?
Jak už jsem řekl, asi nejcennější je pro mě 
osobní přátelství s rodinou Petrofových, 
mám je všechny opravdu rád.

Nedávno jste hrál v souvislosti s 30 lety 
firmy MATRIX v Petrof Gallery. Co jste 
posluchačům představil?
V PETROF Gallery jsem měl asi půlhodinový 
prostor, který jsem vyplnil kratšími skladba-
mi a zakončil svou vlastní úpravou symfo-
nické básně Bedřicha Smetany Vltava.

Jaké jste měl při této slavnostní příleži-
tosti pocity?
Při podobných příležitostech mě vždy na-
padá, jaké mám štěstí, že mohu být u toho, 
když někdo slaví takový krásný úspěch a já 
s ním mohu ty krásné okamžiky sdílet. Uvě-
domuji si, že jsou profese, kde se lidé setká-
vají převážně s problémy. 

Není zcela obvyklé, že jedna firma pů-
sobí na trhu nepřetržitě tři dekády. Jak 
vnímáte tuto skutečnost a osobnost za-
kladatele MATRIXu Libora Buriana?
Velmi si vážím lidí, kteří to, co dělají, vyko-

návají na špičkové úrovni, jsou pracovití, 
zodpovědní k sobě i druhým, jsou poctiví  
a věří tomu, že jejich úsilí má smysl. Tyto 
charakteristiky podle mého soudu pan Bu-
rian jednoznačně splňuje.

V rámci Týdne Rudolfa Rokla jste loni 
vystoupil v Letovisku Studánka, které 
tato společnost provozuje. Pokud mám 
dobré informace, tak by se tam měl 
uskutečnit váš další koncert 10. červen-
ce. Proč se tam rád vracíte?
Obecně platí, že pokud pořadatel pozve in-
terpreta opakovaně, je to známka toho, že 
byl s jeho výkonem spokojen. A ta spokoje-
nost je v naprosté většině případů vzájem-
ná. V Letovisku Studánka se mi hrálo moc 
příjemně, takže jsem rád, že si budu moci 
tuto zkušenost zopakovat.

Na co se mohou návštěvníci těšit?
Program pro červencový koncert tvoří 
skladby, jejichž společným jmenovatelem 
je téma lásky. Není to náhoda. Burianovi 
letos oslavili 30. výročí založení firmy, jako 
manželé vybudovali nejen firmu, ale také 
krásnou rodinu. Nic z toho by nešlo bez lás-
ky, takže když jsem přemýšlel o programu, 
bylo to vlastně snadné.

Ovládáte kromě klavíru i jiné nástroje?
Deset let jsem hrál na housle. Mým nej-
větším úspěchem coby houslisty byla  
2. cena na mezinárodní Kocianově hou-
slové soutěži.

Co na vaši kariéru spojenou s úspěchy 
říká vaše rodina a přátelé?
Mé okolí má radost, že se věnuji něčemu, 
co mě naplňuje. Kdyby to nebyla hudba, 
ale něco jiného, těšilo by je to stejně. Já 
jsem se rozhodl pro dráhu profesionálního 
hudebníka, což možná v momentální situa-
ci nevypadá jako dobrý nápad, ale snad se 
vše v dobré obrátí.
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V dnešním díle se přesuneme na 
hoblárnu, kde vyrábíme celou škálu 
výrobků v mnoha rozměrových a pro-
filových variacích – palubky, podlahy, 
terasy a další.

Na hoblárně zpracováváme většinou řezivo 
vlastní produkce. Neví však výjimkou, že na 
některé produkty hoblerky, jak se vstupní-
mu polotovaru říká, nakupujeme. Již v jed-

nom z předchozích čísel Matrix INFO jsme 
zmiňovali, že podle finálního použití hob-
lovaného výrobku se liší vlhkost. Předák na 
směně, který má na starosti naši čtyřstran-
nou frézku Weinig Powermat 1200, nejprve 
zkontroluje náhodným měřením vlhkost 
hoblerek. Když je ujištěn, že vlhkost vyho-
vuje, může se pustit do jejich zpracování. 
Už na vstupním dopravníku se musí proje-
vit zkušenosti operátora. Do hoblovky totiž 

nemůže vstupovat materiál jen tak nahodi-
le, ale musí být orientován levou a pravou 
stranou hoblerky. Kdo nemá zkušené oko, 
tuto orientaci pozná podle čelního řezu, ale 
to samozřejmě zdržuje.

Další operací, která navazuje na výstupu za 
hoblovkou, je kvalitativní třídění. Při této 
kontrole si kvalitářka prohlédne vyhoblova-
ný výrobek ze všech stran a vyhodnotí jeho 

HOBLÁRNA PROMĚNÍ 
ŘEZIVO V KVALITNÍ 
A VYHLEDÁVANÉ 
PRODUKTY  
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stav. Kvalitář musí hned posuzovat dvě 
věci najednou. První je pevnost materiálu  
a druhý je celkový vzhled materiálu.  
U obkladového materiálu jde především 
o vzhled, a tak se pracovník kvality snaží 
z materiálu vytěžit co nejvíce pohledové 
kvality A/B. Materiál může vykrátit do dé-
lek 2, 3, 4 a 5 metrů, a pokud ani přes tyto 
možnosti materiál není schopna vykrátit ve 
vyšší jakostní třídě, musí přistoupit ke sní-
žení kvality – u nás označována jako C/C.  
K označení následných řezů slouží luminis-
cenční křídy obsahující speciální luminis-
cenční částice, pomocí kterých rozpozná 
pila s optickým zařízením, kde má provést 
automatický řez. Značením kvalitář označí 
místo řezu, případně též kvalitu výrobku. 
Materiál se po příčném dopravníku dostane 
před pilu OptiCut S90, která obsahuje výše 
zmíněné optické čtecí zařízení. Nejprve se 
celá palubka naskenuje a poté se přesune 
do pily, která provede příslušné řezy. Za pi-
lou jsou umístěny stoly, na které je materiál 
dané kvality přesunut. Následuje svazková-
ní a ukládání do ucelených paketů. 

Nedílnou součástí této výroby je i výroba 
jehličnatých dřevěných briket typu RUF. 
K jejich výrobě používáme briketovací 
stroj značky RUF 1100+. Za směnu vyrobí-
me 8–9 palet kvalitních dřevěných briket. 
Podle aktuálně hoblovaného sortimentu 
můžou být brikety ze smrkových, případ-
ně modřínových pilin. Naše dřevěné bri-
kety mají výhřevnost 18,7 MJ/kg s množ-
stvím popela 0,22 %.

Neodmyslitelnou součástí našeho hoblo-
vaného programu jsou Jana a Petr Hanušo-
vi. Tato manželská dvojice pracuje ve spo-
lečnosti Matrix od samého začátku. Pokud 
by bylo potřeba zeptat se na kvalitu třídění 
nebo nastavení hoblovky, byli by těmi nej-
fundovanějšími osobami. 

Poprosili jsme pana Hanuše, aby nám 
řekl několik málo slov o jeho působení 
v naší společnosti.
„Já jsem nastoupil do tohoto areálu ještě 
předtím, než vůbec nějaký Matrix byl. Ten-
krát to bylo ještě JZD a já jsem zde vykoná-
val zednické práce a později jsem přešel na 
drobnou truhlářskou výrobu. Dělali se tady 
různé ohrady a bedýnky. No, a pak pan Bu-
rian to tady koupil a založil Matrix. To jsem 
přešel do dílny na výrobu štaflí. Jenže ten-
krát se jich dělalo snad 1500 ks za měsíc. Na 
dílně nás bylo určitě alespoň 14. Dva roky 
po mně nastoupila do Matrixu Jana (man-
želka pana Hanuše). To se naše cesty prot-
nuly nejen v manželství, ale i na pracovní 
úrovni. S Janou jsme pak vyráběli štafle  
a další zlom nastal asi v roce 1996. Do té 
doby se totiž materiál na výrobu naku-
poval, ale když se sem pořídil katr, začali 
jsme si materiál na štafle řezat sami. Jen-
že potom ho bylo potřeba rozmítnout  
a ohoblovat. Tak jsme s Janou přešli na díl-
nu, kde jsme jim ten materiál připravovali. 
To už jsme na dílně byli sami dva. Nejprve 
to byly pouze přířezy na štafle, ale později 
se začalo pomalu i s palubkami a podob-
ným sortimentem. No a poslední změna 

nastala v roce 2015, když se postavila tahle 
hoblovací linka. To jsme zase s Janou přešli 
sem. Nejprve jsem měl trochu obavy, jest-
li to zvládnu. Nový stroj od Weinigu jsem 
neuměl ovládat. To ty staré stroje se nasta-
vovaly pouze mechanicky, ale tady už bylo 
ovládání s počítačem, tak jsem nevěděl, jak 
to zvládnu. Proběhlo školení, jak stroj na-
stavit a ovládat. To mi pan Urbanec (servis-
ní technik společnosti Axima Morava s. r. o.) 
všechno ukázal, i jak se vyměňují nástroje  
a co je potřeba si hlídat. Chvíli to trvalo, než 
se mi to, jak se říká, zarylo pod kůži, ale na-
konec to šlo. Přišli k nám další lidi a výroba 
se rozjela, jak ji vidíte dnes. Tenkrát jsme 
teda jeli jenom v jedné směně.“

Povězte nám, pane Hanuši, jak se vám 
spolupracuje s vaší manželkou. Jste 
vlastně 24 hodin spolu každý den.
„Za ty roky už jsme sehraný tým a každý 
má svoje pracovní povinnosti. Ona si hlídá 
kvalitu a já stojím u mašiny. Když se jí něco 
nezdá, tak na mě houkne, že vznikl kvalita-
tivní problém vlivem hoblovky, a já musím 
jít vyměnit nástroje, když je potřeba. On ten 
stroj člověk musí i dobře slyšet, protože 
už sám poznám podle zvuku, jestli někde 
nepovyjel třeba nůž. Ale hlavně jsem chtěl 
říct, že my si žádné soukromé záležitosti do 
práce netaháme a ani naopak.“

Co ještě od firmy očekáváte? 
„Hlavně bychom se tady s Janou chtěli do-
žít důchodu“,  doplňuje se smíchem pan 
Hanuš.
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Peter Rajninec je dlouholetým pilířem slovenského MATRIX 
Trade s. r. o., a to již 15. rokem. Peter odpověděl na několik 
dotazů k jeho působnosti v MATRIXU.

Jak vzpomínáte na svůj první den v MATRIXU? Byl pro vás za-
čátek obchodníka náročný? 
Môj prvý deň v tejto firme nebol ničím výnimočný, pretože som 
veľmi podobnú profesiu robil aj predtým, tak som vedel, čo ma pri-
bližne čaká. Preto ma v môj prvý pracovný deň nič neprekvapilo  
a vhupol som do pracovného tempa s rovnými nohami. Pod správ-
nym vedením bolo omnoho jednoduchšie a rýchlejšie prispôsobiť 
sa tempu v novej práci. Zmenou pre mňa bol najmä tovar, kde som 
vymenil potraviny a drogistický tovar za priemyselný sortiment.  
V začiatkoch bolo jedine ťažké vytvoriť si nové pevné vzťahy s kli-
entami a nájdenie nových zákazníkov v pre mňa doteraz neprebá-
daných vodách. 

S jakými zkušenostmi jste do společnosti MATRIX přišel?
Moje predchádzajúce zamestnania sa vždy točili okolo práce ob-
chodníka. Nikdy predtým som ale nerobil s takýmto priemyselným 
materiálom. Predtým som robil obchodníka s potravinami, s leká-
renským tovarom a podobne. Vďaka dobrému zaškoleniu od mojej 
šéfky a odborným školeniam od 3M, DOW a Dynabrade som sa do-
stal do tejto novej priemyselnej sféry veľmi rýchlo.

Pohybujete se pouze v průmyslové oblasti?
Momentálne áno. Čo sa týka môjho pôsobenia na tomto trhu, mám 
na starosti automobilový priemysel a ich subdodavateľské firmy  
v Automotive. Počas mojej 15 ročnej praxe som si získal profesijnú 
dôveru v týchto firmách, založenú na vzájomnej obchodno-tech-
nickej spolupráci, ktorú zúročujem a odráža sa každoročným na-
vyšovaním objednávok v týchto firmách. Za svoj najväčší úspech  
v mojej kariére v MATRIX TRADE považujem kompletné rozbeh-
nutie obchodu a spolupráce v automobilke Jaguar a Land Rover, 
ktorú som naštartoval od základov po terajšiu úroveň, kedy sem 
dodávame väčšinu našich produktov, prevažne zo sortimentu  
3M a Dynabrade.

Co vás na práci nejvíce baví?
Komunikácia so svojimi klientami a obchodné stretnutia s nimi, 
ktoré utužujú naše vzťahy a tým pádom je jednoduchšie dostať  
nejaký náš produkt do týchto firiem. Pri práci obchodníka je na-
jdôležitejšie vychádzať si so svojimi odberateľmi, čo nám otvára 
rôzne dvere v rámci našich  dodávateľských možností.  Na tejto prá-
ci ma bavia taktiež nové školenia, na ktorých sa vždy dozviem niečo 

PETER 
RAJNINEC 
JE SOUČÁSTÍ 
MATRIX TRADE
SLOVAKIA UŽ 
15 LET

nové o priemysle a nových tovaroch, ktoré môžem implementovať  
u svojich zákazníkov, a tým zlepšovať ich výrobné procesy.

Je každý den jiný? Jak vnímáte náplň vaší práce?
Aj keď by sa zdalo, že práca obchodníka je stereotypná, každý deň 
je niečím iný a špecifický, čo sa mi na tejto práci páči. Denne som 
na cestách k svojim rôznym novým či starým zákazníkom. Ako som 
už spomínal, chodím na obchodné stretnutia, na ktorých sa vždy 
môže vyskytnúť nejaký nový problém alebo úloha, ktorú treba čím 
skôr vyriešiť. Takže síce v skratke môžem povedať, že „iba“ predá-
vam tovar, no za týmto predajom je veľa sedení a úloh, čo robí kaž-
dý deň výnimočným.

Slovensko je malý stát s velkými možnostmi, co si o tom 
myslíte?
Áno súhlasím. Na to, aké je Slovensko malé, je tu veľa možností  
a veľa veľkých automobiliek, ktoré máme v rámci našich dodáva-
teľských možností vykryté, no stále sa snažíme do firiem dostávať 
čo najviac našich produktov.

Jak vnímáte práci s českými kolegy z MATRIX Automotive?
S českými kolegami sa vídame jeden – dva krát do roka pri spo-
ločných školeniach a to u našich spoločných dodávateľov, ako sú 
3M, Dynabrade, Acralock alebo Dupont, tak aj pri školeniach na-
šich zákazníkov priamo v priestoroch Matrix Automotive. Tu máme  
k dispozícií predvádzacie a školiace centrum pre lepenie a brúse-
nie, ako aj možnosť otestovať lepiace produkty v modernom labo-
ratóriu. Okrem toho si vymieňame svoje pracovné skúsenosti, ktoré 
sme nadobudli u svojich zákazníkov, pretože naša práca v teréne  
u zákazníkov na Slovensku a v Česku je veľmi podobná.

Co je pro vás největší odměnou a co naopak nerad zažíváte?
Odmenou je pre mňa implementácia nového projektu vo firme, na 
ktorom dlhodobo pracujem, a spokojnosť zákazníka. Som ambici-
ózny, a preto nerád zažívam neúspech. Samozrejme nie vždy sa to 
podarí podľa mojich predstáv, ale vždy musím mať pocit, že som 
pre daný projekt a spokojnosť zákazníka urobil maximum.
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     PŘINÁŠÍ NOVÉ VÍCE 
ZELENÉ LEPICÍ TECHNOLOGIE
Divize Automotive se zajímá o lepení od roku 1995, kdy za-
počala spolupráce se švýcarskou firmou Gurit-Essex, kte-
rá měla širokou nabídku chemie pro autoprůmysl a after-
market. Když tato firma přešla pod chemický koncern Dow  
Automotive, i MATRIX Automotive pokračoval jako jejich dis-
tributor pro Českou a Slovenskou republiku. Dnes je tato fir-
ma v držení amerického chemického giganta Dupont. Jejich 
vývoj pokračuje třemi hlavnímu směry, a to technologiemi 
pro lepicí systémy v oblasti lepení autoskel, strukturálních 
epoxidů, které úspěšně nahrazují svařování a nýtování, 
a v posledních letech především vývojem lepidel pro výrobu 
autobaterií.

Hlavním impulzem pro lepení autoskel byl příchod airbagů, kde při 
jejich vystřelení musí autosklo zůstat pevně součástí karoserie, aby 
bylo pro airbag pevnou oporou proti tlaku hlavy pasažéra. Dnes je 
tlak na rychlost aplikace a snižování doby vytvrzování – minimál-
ní odjezdový čas. Nové profesionální technologie musí splňovat 
všechna bezpečnostní i časová kritéria a navíc musí být maximál-
ně „zelené“. Walter Bortoluzzi, senior technik Dupont, nám při 
týdenním pobytu v Čechách představil kromě nových PUR lepidel  
i aktivátor Hydro a Betaprime 5433PP jako produkty, jež tyto nároč-
né požadavky evropského trhu splňují.

Kromě novinek týkajících se lepicích technologií pro kolejový prů-
mysl prezentoval i velmi žádáné lepení autobaterií technologiemi 
na platformě Betatech a Betaforce.

MATRIX Automotive je i nadále hrdým distributorem Dupont lepi-
del pro Českou a Slovenskou republiku.
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MATRIX AUTOMOTIVE 
NA TRADIČNÍM LETNÍM

Letos jsme přijali pozvání našeho kolegy do Lužických hor, 
konkrétně do Jiřetína pod Jedlovou horou.

První zastávkou byla štola, kde se těžilo stříbro, cín a mangan. Zají-
mavostí bylo, že dělníci v 16. století postupovali rychlostí 30 cm za 
měsíc. Tzn., že kromě fyzické odolnosti jim ani trpělivost nechyběla.

Následně jsme vystoupali přes Křížovou horu až na horu Jedlovou 
s krásnou kamennou rozhlednou, která nám poskytla pohledy po 
české krajině, ale i do nedalekého Německa i Polska.

Po vydatném obědě byl v plánu sjezd na koloběžkách, což byla ta 
snazší varianta. Jelikož s plným žaludkem bychom v tom horku 
Jedlovou horu s konečným finišem po sjezdovce nedosáhli.

Poslední zastávkou byl výstup na zříceninu hradu Tolštejn. S více 
než 16 kilometry a 148 výškovými patry v nohách jsme společně 
vyhodnotili celý horký, ale krásný den při nepasterizovaném Kocou-
rovi, produktu nedalekého varnsdorfského pivovaru.
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MOJE PRÁCE 
JE ROZMANITÁ 
A TÍM MĚ NAPLŇUJE 

NEDÁVNO OSLAVIL KULATÉ NAROZENINY A NAVÍC OD ZAMĚSTNAVA-
TELE ZÍSKAL K VÝKONU SVÉ PRÁCE ZBRUSU NOVÝ AUTOMOBIL. PAN 
GRUND, DLOUHOLETÝ PRACOVNÍK FIRMY MATRIX, DIVIZE WINDOWS, 
PŮSOBIL ZA PATNÁCT LET V MNOHA ROZMANITÝCH POZICÍCH, NYNÍ 
JE ZAMĚSTNANCEM EXPEDICE A ZÁROVEŇ JAKO ŘIDIČ ROZVÁŽÍ NA 
STAVBY OKNA S DOPLŇKY.  
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Vzpomínáte si na okamžik, když jste nastoupil do firmy  
MATRIX?
Už je to mnoho let, ale vzpomínku na nástup do firmy MATRIX 
jsem si zachoval. Hledal jsem si práci na zimu a z té jedné zimy 
se stalo patnáct let. Předtím jsem pracoval v lesnictví jako osoba 
samostatně výdělečně činná a moje nové působiště bylo pro mě 
velkou změnou.  

Čím vším jste si v divizi Windows prošel a v jakých pozicích?
Prošel jsem dílnami, které se zabývají plastovými, hliníkovými  
i dřevěnými okny a dveřmi. Byl jsem také jedním z prvních, který 
jako řidič rozvážel a zároveň montoval okna, žaluzie a sítě, které 
jsem řadu let v dílně také vyráběl. Jeden rok jsem navíc praco-
val jako skladník. Prošel jsem tedy nejen výrobou, ale i montáží 
a servisem.  

Co je náplní vašich současných firemních aktivit?
Pracuji v expedici, kde připravuji okna včetně všech potřebných 
doplňků k montáži, a potom je jako řidič rozvážím. Spolupracuji 
s technikem a výrobou, aby vše probíhalo v pořádku, a také na 
stavbě komunikuji s externími montážními pracovníky. 

Jak byste hodnotil svůj pracovní život v této společnosti? 
Jste spokojený?
Vzhledem k tomu, že moje práce je velmi rozmanitá, tím mě na-
plňuje. Práci, která mě baví, mám zajištěnou, mám pravidelnou 
mzdu, dá se tedy říci, že jsem spokojený. 

Firmu založil Libor Burian. Jak vnímáte tuto podnikatel-
skou osobnost?
Stejně jako pan Burian mám zálibu v lese a myslivosti. Samozřej-
mě jde o úspěšného podnikatele, podařilo se mu vybudovat vel-
kou firmu, která se stále rozvíjí a roste, což za těch patnáct let, co 
v ní pracuji, sleduji s obdivem.

Letos společnost MATRIX slaví 30 let své existence. Co byste 
jí popřál do dalších let?
Určitě bych firmě popřál, aby se jí stále dařilo jako dosud a za-
městnanci byli spokojení.

Vy sám jste měl kulaté narozeniny. Jak jste je oslavil?
Oslavil jsem je doma s rodinou a potom také s myslivci a nohej-
balisty.

K výkonu své práce jste obdržel i nový automobil. Považuje-
te to za důkaz, že ji děláte dobře? 
Potěšilo mě to, protože původní auto už téměř dosloužilo. Byl to  
z mého pohledu od firmy vstřícný a pozitivní krok. Musím říci, že 
se mně v novém autě jezdí velmi dobře. 

Čím se zabýváte ve volném čase? Co vás baví?
Baví mě myslivost v Mysliveckém spolku v Rokytnici v Orlických 
horách, rekreačně potom nohejbal a cyklistika.  

MATRIX | windows
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Podívaná z venku i zevnitř. 
To v letošním roce nabídne 
návštěvníkům i kolemjdou-
cím výstavní síň veteránů, 
která je součástí areálu 
Autocentra firmy MATRIX 
v Lipovce u Rychnova nad 
Kněžnou a jejímž majite-
lem je generální ředitel 
této společnosti Libor Bu-
rian. Punc reprezentativ-
nosti tohoto objektu dodá 
montáž hliníkových výpl-
ní MB-SR50N a MB-86 SI  
v antracitové barvě.

Název: 
Muzeum Lipovka

Lokalita: 
Lipovka u Rychnova nad Kněžnou

Rok realizace: 
2022

Produkty:
MB-SR50N a MB-86 SI

MATRIX a. s. divize WINDOWS
Showroom Lipovka
Lipovka 143
516 01, Rychnov nad Kněžnou
777 712 783, 777 712 780
windows@matrix-as.cz

MATRIX a. s., Lipovka 143, 516 01 Rychnov nad Knežnou,
T: +420 494 661 825, E: okna@matrix-as.cz

M
U

ZEU
M

LIPOVKA
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S měsíční splátkou již od
Rozjeďte se vstříc novým zážitkům v inovovaném provedení modelu KAROQ. K fi nancování CHYTŘE
navíc zdarma získáte předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 najetých kilometrů.

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA KAROQ 1,0 TSI 81 kW Ambition v ceně 638 900 Kč, při fi nancování CHYTŘE se ŠKODA Financial Services v ceně 638 900 Kč, splátka předem 
191 670 Kč (30 %), výše úvěru 447 230 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 534 263 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 581 975 Kč, RPSN 
vč. pojištění 11,410 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 366 011 Kč při garantovaném odkupu společností ŠkoFIN s r.o., měsíční splátka úvěru 4 674 Kč, 
měsíční splátka úvěru vč. pojištění 5 999 Kč, úroková sazba p. a. 7,09 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10 % spoluúčast) s uznáním bonusů 
za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: min. 31 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není 
nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Platí při předání 
vozu zákazníkovi do 30. 11. 2022.

NOVÁ ŠKODA

Již od
KAROQ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km Ilustrativní fotografi e

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

638 900 Kč

5 999 Kč
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MATRIX INFO | autocentrumAktuální nabídka nových vozů Škoda

ŠKODA KAROQ SPORTLINE
Exclusive 2,0 TDI 110 kW 6-stup. mech.

Barva: Oranžová Phoenix metalíza
Interiér: Sportovní černý
Spotřeba: 5.0 l/100km

Exteriér
Díly se zvláštní povrchovou úpravou, uzávěr 
palivové nádrže, vnější zpětné zrcátko vpravo i 
vlevo konvexní, nárazníky sportovní, , zadní díl 
výfuku (standardní), kola z lehké slitiny Sagita-
rius (antracitová)- aero kryty antracitové.

Interiér
Dekorační vložky, nástupní lišty ve výřezech 
dveří, vkládané tkané koberce, chromový 
paket, MuFu sportovní, kožený a vyhřívaný 
volant, sportovní kryty pedálů, nezávislé pří-
davné topení s dálkovým ovládáním.

Aktuální nabídka nových vozů Škoda

1 012 900 Kč
 837 107 Kč bez DPH

ŠKODA FABIA 
Style 1,0 TSI 81 kW 6-stup. mech.

Barva: šedá Graphite
Interiér: Černý/šedý
Spotřeba: 5.1 l/100km

Exteriér
Kryt vnějšího zpětného zrcátka a různé ná-
stavbové díly v barvě vozidla, sada nápisů 
v základním provedení, zadní spoiler, pneuma-
tiky 185/65 R15 88H se superoptimalizovaným 
valivým odporem generace 2, vnější zpětná zr-
cátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná.

Interiér
Chromový paket, kabinový vzduchový fi ltr 
s aktivním uhlím, kontrola zapnutí bezpeč-
nostního pásu, el. kontakt v zámku, rozšířená 
bezpečnostní výbava, multifunkční volant, 
sklopná stropní madla, tříbodové automatické 
bezpečnostní pásy zadní vnější se štítkem ECE.

Spotřeba: 5.1 l/100km

ŠKODA FABIA Barva: šedá Graphite
Interiér: Černý/šedý

459 700  Kč
379 917 Kč bez DPH

Aktuální nabídka nových vozů 

ŠKODA FABIA COMBI
Ambition 1,0 TSI 70 kW 5-stup. mech

Barva: Bílá Candy
Interiér: Černý
Spotřeba: 5.4 l/100km

Exteriér
Hlavní světlomet (Bi-LED Modul) + LED denní 
svícení + LED corner funkce, víčko palivové ná-
drže se škrabkou na led, střešní nosič (černý), 
příprava pro tažné zařízení.

Interiér
Vkládané tkané koberečky vpředu a vzadu, 
výškově nastavitelná obě přední sedadla, de-
kor světlý Brushed.

Ambition 1,0 TSI 70 kW 5-stup. mech

446 800 Kč
369 256 Kč bez DPH

ŠKODA KODIAQ 
RS 2,0 TSI 180 kW 7-stup. automat. 4x4

Barva: Červená Velvet metalíza
Interiér: Sportovní černý
Spotřeba: 8.7 l/100km

Exteriér
Díly se zvláštní povrchovou úpravou, kola z leh-
ké slitiny 8J x 20, pneumatiky 235/45 R20 100V 
(polymerová ochranná vrstva), vnější zpětné 
zrcátko vlevo i vpravo konvexní, front Assist 
pro ACC do 210km/h, nárazníky sportovní, plné 
kryty kol, TOP LED zadní světla s animovanými 
ukazateli směru a welcome efektem. 

Interiér
Dekorační vložky karbon, MuFu kožený 
a vyhřívaný volant s pádly pod volantem, 
sportovní kryty pedálů, dveře a boční oblože-
ní, nástupní lišty ve výřezech dveří, sportovní 
komfortní sedadla vpředu.

1 408 900 Kč
1 164 380 Kč bez DPH

Do 30. 06. 2022 prodloužená 
záruka Mobilita Plus na 

5 let/100.000 km za cenu 
3 990 Kč.

V ceně je poukaz na 3 000 Kč
do hotelu Studánka.

Do 30. 06. 2022 prodloužená záruka 
Mobilita Plus na 5 let/100.000 km za 

cenu 3 990 Kč. Výkupní bonus ve výši 
25 000 Kč za vůz na protiúčet, podmín-

kou je vlastnictví minimálně 
6 měsíců, platí do 30. 06. 2022

V ceně je poukaz na 3 000 Kč
do hotelu Studánka.

Služba ŠKODA záruka mobility 
na 5 let do 100 000 km.

V ceně je poukaz na 3 000 Kč
do hotelu Studánka.

.
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ŠKODA KODIAQ
Ambition Plus TDI 4x4 2,0 / 110 kW

Tachometr: 12 760 km
Motor: naft a, 110 kW
Do provozu: 10/2020

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, dálkové centrální zamykání, deš-
ťový senzor, LED denní svícení, LED hlavní 
světlomety, metalický lak, ostřikovače svět-
lometů, parkovací senzory vzadu, přední ml-
hovky, střešní nosič, tažné zařízení, vyhřívané 
trysky ostřikovače čelního skla, zadní stěrač 
s ostřikovačem.

Vnitřní výbava
Bezdrátový Smartlink – zrcadlení mobilního 
telefonu, bluetooth, vyhřívaná sedadla vpře-
du, El. ovládaná zadní okna, El. ovládaná 
a sklopná zrcátka, handsfree, imobilizé, ISO-
FIX, klimatizace automatická dvouzónová, 
nastavitelný volan, startování tlačítkem, na-
vigační systém.

819 000 Kč
676 860 Kč bez DPH

ŠKODA OCTAVIA
Combi TSI 1,4 / 110 kW Style

Tachometr: 101 190 km
Motor: benzín, 110 kW
Do provozu: 11/2017

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, bezklíčové odemykání, dešťový 
senzor, dálkové centrální zamykání, LED 
denní svícení a hlavní světlomety, metalický 
lak, senzor světel, vyhřívané trysky ostřikova-
če čelního skla, zadní stěrač s ostřikovačem, 
ukazatel vnější teploty, střešní nosič, parko-
vací senzory vzadu, přední mlhovky.

Vnitřní výbava
Bezdrátový Smartlink – zrcadlení mobilního 
telefonu, imobilizér, klimatizace automatic-
ká a automatická dvouzónová, klimatizo-
vaná přihrádka, vyhřívaná sedadla vpředu, 
malý kožený paket, MaxiDot, multifunkční 
volant, nabíjecí USB vzadu, nastavitelný vo-
lant, navigační systém, start tlačítkem.

439 000 Kč
362 810 Kč bez DPH

Aktuální nabídka ojetých vozů | Škoda Plus

ŠKODA Octavia
Style TSI 1,4 / 110 kW

Tachometr: 95 520 km
Motor: benzín, 110 kW
Do provozu: 11/2017

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, dešťový senzor, bezklíčové odemy-
kání, dálkové centrální zamykání, metalický 
lak, parkovací senzory vzadu, přední mlhov-
ky, senzor světel, ukazatel vnější teploty, vy-
hřívané trysky ostřikovače čelního skla, LED 
denní svícení, LED hlavní světlomety.

Vnitřní výbava
Bezdrátový Smartlink – zrcadlení mobilního 
telefonu, bluetooth, dělená zadní sedadla, 
el. ovládaná zadní okna, el. ovládaná zrcát-
ka, handsfree, imobilizér, ISOFIX, klimatizace 
automatická, loketní opěrka přední, malý 
kožený paket, MaxiDot, multifunkční volant, 
nastavitelný volant.

423 000 Kč
349 587 Kč bez DPH

ŠKODA SUPERB
Ambition TDI 2,0 / 125 kW

Tachometr: 194 890 km
Motor: naft a, 125 kW
Do provozu: 11/2009

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, dešťový senzor, dálkové centrální 
zamykání, metalický lak, natáčecí světlome-
ty, ostřikovače světlometů, parkovací sen-
zory vzadu, přední mlhovky, senzor světel, 
tónovaná skla, ukazatel vnější teploty, xeno-
nové světlomety.

Vnitřní výbava
Dekor interiéru (dřevo, hliník atp.), dělená 
zadní sedadla, el. ovládaná zadní okna, el. 
sklopná zrcátka, el. ovládaná zrcátka, kli-
matizace automatická, loketní opěrka, malý 
kožený paket, MaxiDot, nastavitelný volant, 
vyhřívaná sedadla vpředu.

179 000 Kč
147 934 Kč bez DPH
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ŠKODA KODIAQ
Ambition Plus TDI 4x4 2,0 / 110 kW

Tachometr: 12 760 km
Motor: naft a, 110 kW
Do provozu: 10/2020

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, dálkové centrální zamykání, deš-
ťový senzor, LED denní svícení, LED hlavní 
světlomety, metalický lak, ostřikovače svět-
lometů, parkovací senzory vzadu, přední ml-
hovky, střešní nosič, tažné zařízení, vyhřívané 
trysky ostřikovače čelního skla, zadní stěrač 
s ostřikovačem.

Vnitřní výbava
Bezdrátový Smartlink – zrcadlení mobilního 
telefonu, bluetooth, vyhřívaná sedadla vpře-
du, El. ovládaná zadní okna, El. ovládaná 
a sklopná zrcátka, handsfree, imobilizé, ISO-
FIX, klimatizace automatická dvouzónová, 
nastavitelný volan, startování tlačítkem, na-
vigační systém.

819 000 Kč
676 860 Kč bez DPH

ŠKODA OCTAVIA
Combi TSI 1,4 / 110 kW Style

Tachometr: 101 190 km
Motor: benzín, 110 kW
Do provozu: 11/2017

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, bezklíčové odemykání, dešťový 
senzor, dálkové centrální zamykání, LED 
denní svícení a hlavní světlomety, metalický 
lak, senzor světel, vyhřívané trysky ostřikova-
če čelního skla, zadní stěrač s ostřikovačem, 
ukazatel vnější teploty, střešní nosič, parko-
vací senzory vzadu, přední mlhovky.

Vnitřní výbava
Bezdrátový Smartlink – zrcadlení mobilního 
telefonu, imobilizér, klimatizace automatic-
ká a automatická dvouzónová, klimatizo-
vaná přihrádka, vyhřívaná sedadla vpředu, 
malý kožený paket, MaxiDot, multifunkční 
volant, nabíjecí USB vzadu, nastavitelný vo-
lant, navigační systém, start tlačítkem.

439 000 Kč
362 810 Kč bez DPH

Aktuální nabídka ojetých vozů | Škoda Plus

ŠKODA Octavia
Style TSI 1,4 / 110 kW

Tachometr: 95 520 km
Motor: benzín, 110 kW
Do provozu: 11/2017

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, dešťový senzor, bezklíčové odemy-
kání, dálkové centrální zamykání, metalický 
lak, parkovací senzory vzadu, přední mlhov-
ky, senzor světel, ukazatel vnější teploty, vy-
hřívané trysky ostřikovače čelního skla, LED 
denní svícení, LED hlavní světlomety.

Vnitřní výbava
Bezdrátový Smartlink – zrcadlení mobilního 
telefonu, bluetooth, dělená zadní sedadla, 
el. ovládaná zadní okna, el. ovládaná zrcát-
ka, handsfree, imobilizér, ISOFIX, klimatizace 
automatická, loketní opěrka přední, malý 
kožený paket, MaxiDot, multifunkční volant, 
nastavitelný volant.

423 000 Kč
349 587 Kč bez DPH

ŠKODA SUPERB
Ambition TDI 2,0 / 125 kW

Tachometr: 194 890 km
Motor: naft a, 125 kW
Do provozu: 11/2009

Vnější vzhled a výbava
ALU kola, dešťový senzor, dálkové centrální 
zamykání, metalický lak, natáčecí světlome-
ty, ostřikovače světlometů, parkovací sen-
zory vzadu, přední mlhovky, senzor světel, 
tónovaná skla, ukazatel vnější teploty, xeno-
nové světlomety.

Vnitřní výbava
Dekor interiéru (dřevo, hliník atp.), dělená 
zadní sedadla, el. ovládaná zadní okna, el. 
sklopná zrcátka, el. ovládaná zrcátka, kli-
matizace automatická, loketní opěrka, malý 
kožený paket, MaxiDot, nastavitelný volant, 
vyhřívaná sedadla vpředu.

179 000 Kč
147 934 Kč bez DPH
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FACELIFT MODELU 
ŠKODA KAROQ 
A DALŠÍ SUV ZNAČKY 
ŠKODA

SPOLEČNOST ŠKODA AUTO, NEJVĚTŠÍ VÝROBCE AUTOMOBILŮ V ČES-
KÉ REPUBLICE, V LISTOPADU MINULÉHO ROKU PŘEDSTAVILA FACE-
LIFT DOBŘE ZNÁMÉHO MODELU KAROQ SE ZMĚNAMI, KTERÝCH NENÍ 
MÁLO. NOVÝ KAROQ SI ZACHOVAL VŠECHNY SILNÉ STRÁNKY VERZE 
PŘED FACELIFTEM A ROZŠÍŘIL JEJ O SPOUSTU NOVÝCH PRVKŮ. MEZI 
NĚ PATŘÍ NAPŘÍKLAD MATRIX-LED PŘEDNÍ SVĚTLOMETY, TOP-LED 
ZADNÍ SVĚTLA S ANIMOVANÝMI UKAZATELI SMĚRU JÍZDY NEBO  
8“ VIRTUÁLNÍ KOKPIT MINI VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ. 
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Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 292, 731 449 721
E-mail.: autocentrum@matrix-as.cz

MATRIX a. s. Autocentrum Lipovka

U exteriéru tohoto vozu za zmínku určitě stojí přepracovaný před-
ní i zadní nárazník, kdy se zvláště dbalo na aerodynamiku. Dále 
přední i zadní světla a u verzí Style a Sportline nový zadní spoiler 
v barvě karoserie. V interiéru se také odehrálo hodně změn, ze-
jména v oblasti komfortu. Nově může být Karoq vybaven pota-
hy sedadel z ECO látky, třízónovou klimatizací a spoustou no-
vých asistenčních systémů. Na výběr je osm různých motorizací,  
z nichž jsou čtyři benzínové a čtyři naftové. Samozřejmostí je  
i možnost inteligentního pohonu 4×4, který zajišťuje elektronicky 
řízená mezinápravová a vícelamelová spojka haldex. S faceliftem 
rovněž přišly nové varianty kol od 16“ do 19“. Novinkou je i Phoe-
nix oranžová metalíza, která krásně vykresluje tvary faceliftového 
automobilu Karoq.

Další vůz Škoda Kamiq je tu s námi od roku 2019. I pro něj se  
v roce 2023 chystá facelift. Společnost ŠKODA AUTO v této sou-
vislosti prozradila, že bude mít agresivnější vzhled, ale jeho kom-
paktnost a komfort zůstane zachován. Kodiaq, největší zástupce 

SUV modelů značky Škoda, si faceliftem prošel minulý rok. Šlo 
především o designové změny exteriéru a interiéru. Největší no-
vinkou však bylo, že verze RS byla osazena benzinovým motorem 
2.0 TSI 180kw DSG 4×4 proti předchozímu bi-turbo motoru 2.0 TDI 
176kw DSG 4×4.

Nakonec je tady čistě elektrické vozidlo SUV Škoda Enyaq iV. 
Enyaq, které je na trhu poměrně krátce, přesto si dokázalo vy-
bojovat své místo. Před několika měsíci ŠKODA auto představila 
Enyaq Coupé iV a vrcholnou verzi Enyaq Coupé RS iV. RS verze 
modelu Enyaq je prvním automobilem od značky ŠKODA, který 
dosahuje výkonu 220kw, což je téměř 300 koní. Enyaq také exce-
luje svým součinitelem odporu vzduchu cx od 0,257. K výborné 
aerodynamice přispívají také speciální aerodynamická kola, ak-
tivní rolo chlazení v centrálním přívodu vzduchu na přídi vozu  
a speciálně tvarovaná vnější zpětná zrcátka, která nejsou umís-
těna v okenním trojúhelníku A-sloupku, ale na přední části dveří.
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NOVÁ ŠKODA 
KAROQ MÁ 
VÝRAZNÝ VZHLED 
A VYLEPŠENÉ 
AERODYNAMICKÉ 
VLASTNOSTI

ŠKODA KODIAQ: 
MODERNIZACE 
ÚSPĚŠNÉHO 
MODELU SUV

Modernizovaná verze modelu KAROQ přináší vylepšený designo-
vý jazyk, trvale udržitelné materiály, nové technologie a úsporné 
motory nové generace Evo. Od uvedení druhého SUV na trh v roce 
2017 bylo vyrobeno již více než půl milionu vozů KAROQ. Menší 
bratr modelu KODIAQ je nosným pilířem modelové palety znač-
ky ŠKODA.  V roce 2021 byl KAROQ po nejprodávanějším modelu 
OCTAVIA a městském SUV KAMIQ třetím nejžádanějším vozem čes-
ké automobilky. V současné době je KAROQ nabízen v 60 zemích 
světa. Podle Martina Jahna, člena představenstva společnosti ŠKO-
DA AUTO za oblast prodeje a marketingu, model KAROQ výrazně 
přispěl k tomu, že podíl modelů kategorie SUV na celkových do-
dávkách vozů značky ŠKODA činí v současné době přibližně 50 pro-
cent. „Vůz, který má svěží vzhled a nabízí vylepšené aerodynamické 
vlastnosti, se bude našim zákazníkům velmi líbit,“ dodal Jahn.

Čtyři roky po uvedení na trh prochází světově úspěšné SUV ŠKO-
DA KODIAQ rozsáhlou modernizací. Vůz přináší vylepšený, výraz-
nější designový jazyk. Poprvé nabízí KODIAQ Matrix-LED přední 
světlomety a Top ergonomická přední sedadla s ventilací a ma-
sážní funkcí. Do široké nabídky úsporných motorů generace Evo 
patří také nový výkonnější motor TSI vrcholného sportovního 
modelu KODIAQ RS. Vůz, který může být na přání konfigurován 
jako sedmimístný, je dostupný ve výbavových stupních Ambition, 
Style a ve verzích L&K, SPORTLINE a RS. „Současná verze tak nyní 
nabízí vyšší úroveň komfortu, efektivnější motory a svěží, výraz-
ný vzhled. Jsem přesvědčen, že modernizovaná verze naváže na 
úspěšný příběh vozu KODIAQ,“ řekl Thomas Schäfer, předseda 
představenstva společnosti ŠKODA AUTO.
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SUV ŠKODA KAMIQ, 
IDEÁLNÍ SPOLEČNÍK 
DO DŽUNGLE 
VELKOMĚSTA

ŠKODA ENYAQ 
COUPÉ IV, 
ELEKTRICKÁ, 
EMOCIONÁLNÍ 
A ELEGANTNÍ

Vozem ŠKODA KAMIQ společnost ŠKODA rozšiřuje úspěšnou na-
bídku evropských vozů SUV o třetí model. Poprvé také doplňu-
je silně rostoucí segment městských SUV. KAMIQ v sobě spojuje 
klasické přednosti vozu SUV, jakými jsou větší světlá výška nebo 
zvýšená pozice sedadel, s agilitou kompaktního vozu a emocio-
nálním designem typickým pro značku ŠKODA. Díky nejmoder-
nějším asistenčním a infotainment systémům, velkorysému pro-
storu a mnoha prvkům Simply Clever splňuje nový vůz ŠKODA 
KAMIQ jako typický vůz ŠKODA nároky lifestylově orientovaných 
zákazníků i rodin. „Vozem ŠKODA KAMIQ činíme další krok v SUV 
ofenzívě značky ŠKODA a skvěle završujeme nabídku vozů SUV na 
evropském trhu,“ prozradil předseda představenstva společnosti 
ŠKODA AUTO Bernhard Maier. 

Nová ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV se pyšní dynamickým vzhledem  
a sportovními i elegantními liniemi a emocionálním vzhledem. 
Premiéru slaví také ENYAQ COUPE RS iV, který je prvním čistě 
elektrickým vozem sportovní řady RS. Čtyřdveřové kupé s dy-
namickým vzhledem charakterizuje střešní linie, která klesá od 
sloupku B mírně dozadu a přechází do pátých dveří s ostře lo-
menou odtrhovou hranou. Linii karoserie dále zvýrazňuje stan-
dardně dodávaná panoramatická střecha. Jde o největší pano-
ramatickou prosklenou střechu použitou ve voze ŠKODA. ŠKODA 
ENYAQ COUPÉ iV  má tři výkonové stupně a nízkou spotřebu. 
Díky své konstrukci nabízí velkorysý interiér pro pět cestujících, 
zavazadlový prostor s objemem 570 litrů a designy interiérů. Eko-
systém ŠKODA iV umožňuje snadné dobíjení doma i na cestách 
a nízké provozní náklady. Úzké, ostře řezané přední světlomety 
vozu ENYAQ COUPÉ IV jsou standardně vybaveny LED moduly po-
tkávacích a dálkových světel a světly pro denní svícení. Matrix-LED 
hlavní světlomety jsou k dispozici na přání. 
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STUDÁNKA, 
MÍSTO VYHLEDÁVANÉ 
MNOHA VÝZNAMNÝMI 
OSOBNOSTMI
O Studánce jako oblíbeném výletní místě se zmínil ve svých 
Pamětech český pedagog, spisovatel, ceremoniář preziden-
ta republiky a zakládající člen Mezinárodního olympijského 
výboru Jiří Guth-Jarkovský, který v roce 1873 absolvoval 
rychnovské piaristické gymnázium. 

„Ve Studánce, tom krásném zákoutí, které je chloubou Rychnova, 
a teď cílem nesčetných turistů, letních hostí a výletníků, byl jsem 
jako student všeho všudy dvakrát, jednou vycházkou s některými 
kamarády, podruhé jako oktaván na výletě studentském, jejž po-
řádali septimáni. Přišel jsem jí na chuť až po létech a trávívali jsme 
tam v létě zpravidla několik příjemných, klidných neděl.“

O této lokalitě se pak rozepsal ve svém románu Cesta ještě ne-
zarostla, v němž mimo jiné píše, že po zelených mezích, cestou 
kratší, stále ještě trousili se do Poustevny (tehdejší Studánka) lidé 
svátečně oblečení. „Slunečníky bílé, červené, modré, bluzy také 

většinou bílé a šaty všech barev pestřily se v polích sem tam ješ-
tě žlutým obilím. V restauraci v Poustevně bylo rušno. Půl města 
sem vyšlo, jako téměř co letní neděli, neboť dnes bude tam hud-
ba, snad příležitost k tanci pro mladé, a pak tolik vzácných hostí,“ 
poznamenal ve svém románu Jarkovský.

A právě četní, rozmanití a zajímaví hosté zůstali Studánce věrní  
i v budoucnosti. Proto se nyní vraťme do dávných dob, abychom 
některé z nich představili. Sem „na venek“ totiž jezdilo mnoho vý-
znamných lidí, mezi nimiž nechyběli nejen spisovatelé, univerzit-
ní profesoři, lékaři, ale například také houslový virtuóz František 
Ondříček, skladatelé Karel Weis i Josef Bohuslav Foerster. Podle 
historických pramenů někteří se tam vraceli pravidelně a přiváděli 
další zájemce o klid a pohodu v lesní samotě. 

„Společenský a kulturní ruch města se koncem 19. století stá-
le častěji přenášel do přírodního prostředí Studánky. Pořádány 
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zde byly koncerty spolku Dalibor, sjezdy abiturientů gymnázia, 
slavnosti všeho druhu i sportovní zápolení, soutěže, výstavy i pře-
hlídky módy. Nájemci a s nimi i obliba letoviska se stále měnila. 
Jedním z dalších hostů, jak vyplývá z dopisu vnučky Lousinky 
dědečkovi, odeslaném v červenci 1900 z Dobřichovic u Prahy na 
jeho letní byt na Studánce, byl c. k. školní rada Ondřej Franta. 

Jeho jméno lze najít i na seznamu hostů v roce 1899, tehdy tam 
byl také akademický malíř Antonín Slavíček s rodinou z Prahy. 
Franta, předtím ředitel rychnovského gymnázia až do svého pře-
ložení do Prahy, téměř deset  let vykonával funkci prvního před-
sedy rychnovského Klubu českých turistů, ustanoveného v roce 
1889. Jím bylo zajištěno turistické zpřístupnění celé oblasti Orlic-
kých hor. 

V roce 1907 vzniklo Studánecké družstvo, které dalo z výtěžků 
spolkové činnosti postavit před restaurací hřiště. O zvelebení Stu-
dánky se tehdy pečlivě staral místní odbor Klubu českosloven-
ských turistů. Město uskutečnilo v roce 1930 rozsáhlou přestavbu 
hlavní budovy podle plánů architekta Františka Šímy a rozšířilo 
restauraci o velký moderní sál.

Ale zpět k významným hostům. Pobýval zde i písničkář, textař  
a skladatel Karel Hašler, blízký přítel rychnovského rodáka, hu-
debního skladatele a varhaníka  Anatola Provazníka. Dnes už pa-
trně málokdo ví, že melodii k jedné z neslavnějších Hašlerových 
písniček Po Starých zámeckých schodech napsal právě Provaz-
ník. Hostem Studánky býval také profesor rychnovského piaristic-
kého gymnázia  August Sedláček.  

V tomto kouzelném zákoutí měl v roce 1943 se svými spolužáky 
maturitní večírek i hudební skladatel a virtuózní klavírista Jiří Šlitr. 
V roce 1948 se tady natáčely exteriéry filmu Hostinec U Kamen-
ného stolu podle předlohy rychnovského rodáka Karla Poláčka. 
Prostě Studánka byla a je stále vyhledávaným, lákavým místem 
pro příjemný a odpočinkový pobyt.  

PO ODHALENÍ 
LAVIČKY 
SPISOVATELE 
VYSVĚTÍ KAPLIČKU 
VE STUDÁNCE
Z Rychnova nad Kněžnou ke kapličce u Studánky se ve spolu-
práci města a hotelu Studánka připravuje zbrusu nová stezka.  
V této souvislosti bude v neděli 18. září v 10 odhalena lavičky spi-
sovatele Karla Poláčka na Poláčkově náměstí. Poté se účastníci 
pěší stezkou vypraví do Studánky, kde se ve 14 hodin uskuteč-
ní vysvěcení kapličky. Slavnostní mši povede rychnovský farář 
ThMgr. Mariusz Jan Robak, MSF. Po tomto aktu vypukne taneč-
ní odpoledne s kapelou K Band z Vamberka, která bude hrát 
v hotelové kolonádě. Znovuvysvěcení kapličky by mohlo být 
spojeno s obnovou každoročních poutí. Tato tradice byla přá-
ním manželů Ceypkových, kteří nechali v současné době krásně 
opravenou kapličku vystavět a darovali ji městu Rychnovu, jež je 
dosud jejím majitelem.  
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VYCHUTNEJTE 
SI PIKNIK 
V PŘÍJEMNÉM 
LETOVISKU 
STUDÁNKA

VČELÍ ROJENÍ 
ANEB DEN 
PLNÝ HER 
NA STUDÁNCE

Máte rádi piknik v přírodě, který k létu neodmyslitelně patří? Půj-
čte si v letovisku Studánka piknikový koš pro dvě osoby zaplněný 
dobrotami a výborným jídlem! Další služba Hotelu Studánka není 
určena pouze hotelovým hostům, ale také dalším návštěvníkům 
tohoto krásného místa.  Milovníci pikniků si v příjemném prostře-
dí letoviska Studánka určitě přijdou na své. Navíc se o nic nemu-
sejí starat, protože vše zařídíme za ně, a mohou si jen užívat... 

Především děti si pořádně užily neděli 15. května, když se v dopro-
vodu rodičů vydaly do oblíbeného Letoviska Studánka, které leží 
v krásném přírodním prostředí nedaleko Rychnova nad Kněžnou. 
Konalo se tam totiž zábavné odpoledne nazvané Včelí rojení aneb 
Den plný her na Studánce. Z širokého okolí se na tuto nevšed-
ní událost slétl všechen milý hmyz, takže to tam při velké porci 
legrace a zábavy skutečně pořádně bzučelo. Úderem 15. hodiny 
se všichni účastníci tradičně sešli u včelích úlů, aby se zapojili do 
zajímavých a pestrých aktivit. S vystoupením Probouzení motýlů 
se například představila taneční skupina RC CRAZY, která vznikla 

Studánka
v proměnách času

Galakoncert v Letovisku Studánka

účinkuje
MATYÁŠ NOVÁK – KLAVÍR

��������������������

Vážení přátelé, srdečně si Vás dovoluji pozvat na

10. 07. 2022 ve 21:00

Další informace:
Pozvánka platí pro 2 osoby..

Vaší účast, prosím, potvrďte do 27. 6. 2022, tel.: 777 712 702, e-mail: asistentka@matrix-as.cz.
Uveďte, prosím, zda využijete možnost ubytování v Hotelu Studánka 

a to za zvýhodněných podmínek - 1 + 1 noc ZDARMA.
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a působí v Domě dětí a mládeže Déčko v  Rychnově nad Kněž-
nou, spolupořadatelem této povedené akce. To ale nebylo zdale-
ka všechno. Včelí rojení pokračovalo malováním, dovednostními 
a vědomostními soutěžemi, tančením, zpíváním a rozmanitými 
hrami, které účastníky doslova nadchly. Rodinná akce přítomné 
pobavila a zároveň jim udělala náramnou radost. Už teď se všich-
ni těší, že se v příštím roce opět v hojném počtu sejdou na dalším 
zábavném odpoledni v Letovisku Studánka.
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34

MATRIX | dřevocentrum

OBNOVENOU KAPLIČKU 
BOKOUŠ HODLAJÍ VRÁTIT 
ZPĚT DO KRAJINY
Plánovanou obnovu lesní kaple na Bokouši ve Velké Buko-
vině u Chvalkovic považuje oddíl Bokouš, Klub instruktorů 
a příznivců táborové základny za velkou výzvu a svůj další 
milník. Záměrem je vrátit do krajiny objekt, který dotvářel 
po léta její ráz. Součástí záměru je i vytvoření dobrovolnic-
ké skupiny podílející se na kompletní obnově.

Mělo by zde být také vytvořeno místo pro odpočinek, který rovněž 
přiblíží historii i současnost Osady Bokouš. Součástí dobrovolnic-
kého týmu jsou i profesní odborníci. Jedním z nich je i Ing. Arch. 
Ondřej Kroužel, který vytvořil vizualizace možné obnovy lesní 
kaple, odborně posoudil její nynější stav a upravil projektovou 
dokumentaci.  

Už v roce 2020 tady probíhaly aktivity spojené s kultivací okolního 
prostředí kapličky, stabilizační a udržovací práce přímo na objek-
tu. Loni se podařila ve spolupráci s obcí Chvalkovice vybudovat 
opěrná zeď, která kapli chrání před ujíždějícím svahem či pod tí-
hou lesních strojů projíždějících po lesní cestě přímo nad ní. To 
byl klíčový krok pro realizaci opravy kaple. 
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MODŘÍNOVÁ 
TERASA EASY? 
VÝBORNÁ 
VOLBA!
Kombinace bazénu a modřínové terasy Vám zpříjemní pobyt v let-
ních měsích na zahradě. Zobrazené realizace se ujal samotný ma-
jitel Petr Dostálík. Využil tak modřínové terasy EASY z tuzemského 
modřínu 24x136x3000 mm z domácí produkce firmy MATRIX a. s. 

Kaplička na Bokouši byla společně s poslední usedlostí místní le-
sovny a přilehlým sadem nedílnou součástí zdejší krajiny v okolí 
táborové základny, která je dnes nedílnou součástí životů mnoha 
dobrovolníků, vedoucích a instruktorů. Proto vznikla iniciativa, 
která má chuť a sílu vrátit do krajiny objekt dotvářející po léta její 
ráz a vypovídá o jedné lidské etapě, jež do tohoto údolí vložila 
svůj lidský otisk. 

Jako základ použil modřínové hranoly 70x70mm , které použil jako 
podkladní rošt s odstupem jednotlivých hranolů cca 37cm. 

Na ně namontoval plastovou terasovou lištu 7x30x700mm  
HPM-TEC v celé délce podkladních hranolů tak, aby vznikla vzdu-
chová mezera mezi podkladním hranolem a terasou. Tím zajistil 
konstrukční ochranu dřeva – dřevěný materiál se přímo nedotýká, 
a voda není v trvalém styku mezi terasou a podkladním hranolem. 
Dochází tak k rychlejšímu odvětrání vody.

Samotná terasová prkna připevnil k podkladním hranolům vruty 
do dřeva: HPM-TEC TERASO 5x60mm kalená nerez. Povrch upravil 
dvojitým nátěrem tenkovrstvou lazurou od firmy Remmers HK-la-
sur v odstínu kaštan. Výsledek je úžasný a můžeme majitelům po-
přát jen krásné chvíle prožité na terase.
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STUDENTI SE PŘI 
EXKURZI SEZNÁMILI 
S PROGRAMEM 
DIVIZE WOOD  

PRODEJCE 
AUTOMOBILŮ 
BOŘEK ODEŠEL 
DO ZASLOUŽENÉHO 
DŮCHODU

VÍTĚZEM RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ 
V TŘEBEŠOVĚ SE STAL PETR DOHNÁLEK

Ve společnosti MATRIX svou činnost jako první zahájila 1. ledna 
roku 1992 divize WOOD zaměřená na stavební řezivo. Nyní si tam 
v rámci exkurze našli cestu studenti Lesnické a dřevařské fakulty 
Mendelovy univerzity v Brně, kteří se v rámci oboru dřevařského 
inženýrství specializují na prvotní zpracování dřeva.  Odborný do-
provod jim dělali doc. Ing. Karel Janák, CSc. a Ing. Veronika Hun-
ková, Ph.D. 

Po dlouhých 46 letech odešel do zaslouženého důchodu kolega, 
pan Vladimír Bořek. V posledních letech působil v pozici prodejce 
vozů značky Škoda Auto. Za léta strávená v Autocentru Lipovka 
mu poděkovali kolegové i vedení firma MATRIX.

Divize WOOD společnosti MATRIX navázala na několikaletou udá-
lost a ve spolupráci s Mysliveckou společností MATRIX uspořáda-
la v sobotu 30. dubna na rybníku v Třebešově tradiční rybářské 
závody. Počasí sice hojnému počtu dvaceti „tichých“ lovců přálo, 
ale záhy se ukázalo, že zúčastněné rybáře v jejich úsilí předešel 
nezvaný lovec.

Na rybníku se totiž dostatečně vyřádila vydra, což se zásadním způ-
sobem podepsalo na celkovém výsledku klání. Přes tuto nemilou 
skutečnost to nikomu nepokazilo náladu a všichni zúčastnění si zá-
vod jaksepatří užili. Vítězem se letos stal Petr Dohnálek, který získal 
79 bodů a z prvního místa měl velkou radost. Druhá příčka patří 
Martinu Šubrtovi s 68 body a bronz získal Jaromír Horák s 18 body.

Pro všechny zúčastněné bylo připraveno občerstvení z produkce 
Farmy Třebešov, která nešetří zvěřinou ve svých vynikajících klobá-
sách. Kdo neřídil automobil a měl chuť, mohl zahnat žízeň osvě-
žujícím pivečkem, ostatní se spokojili s limonádou. Organizátoři 
závodů rybářů s jejich pozdravem je Petrův zdar, věří, že i v příštím 
ročníku účast nepoleví, společně si budou moci opět zachytat a se-
tkat se s kolegy a přáteli. 
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MYSLIVECKÁ 
SPOLEČNOST PŘED 
ZAČÁTKEM LOVECKÉ 
SEZÓNY ZASEDALA 
V SÁLE TROFEJÍ 
V Sále trofejí se koncem měsíce dubna uskutečnila schůze Mysli-
vecké společnosti MATRIX. Nesla se především v duchu příprav na 
zahájení letošní lovecké sezóny srnců, která začíná 1. května. Hos-
podáři jednotlivých honiteb se zaměřili na organizační záležitosti, 
jako jsou například nutné úpravy v honitbách tak, aby lovecká 
sezóna srnců proběhla bez nežádoucích komplikací.

LETOŠNÍ SEZÓNA
ZAČALA LOVEM 
SRNCŮ V MAĎARSKU

Zima skončila a pozvolna přicházející jaro nemůže žádného 
lovce nechat chladným. Na konci března ale ještě v honitbách 
převládá lovecký klid, všichni se věnují péčí o zvěř, přikrmová-
ní, zajištění dostatku minerálů a vytvoření vhodné atmosféry  
v honitbách. 

Když se však objeví sluky nad mokřady, jde o nevratný signál, 
že se bude brzy zahajovat nová lovecká sezona. V Čechách za-
číná 1. května odlovem srnců. Kdo si však chce urychlit nástup 
do lovecké sezony, odjíždí 15. dubna do sousedního Maďarska. 
Tamní revíry jsou totiž položeny jižněji a také srnčí zvěř tam dří-
ve vytlouká své paroží.

Covidová pandemie na dva roky znemožnila lov u našich jihový-
chodních sousedů, ale v letošním roce se vše změnilo k lepšímu 
a lovecká skupina odjela 20. dubna do Maďarska na lov srnců. 
Večerní vycházky doprovázené lovem pokračovaly následující 
dva dny.

Maďarského lovu se zúčastnili přátelé myslivci Ing. František Bí-
lek, Ing. Tomáš Pařík, Ing. Luděk Heralt, Ing. Libor Burian, pánové 
Petr Charvát, Jan Votava, Evžen Rojek a Adam Rojek. V oblasti pod 
Segedem, na srbsko-maďarské hranici, celkem ulovili 27 srnců.

STŘELCI SE UTKALI O POHÁR GENERÁLNÍHO 
ŘEDITELE SPOLEČNOSTI MATRIX 
Na střelnici v Česticích se v pátek 10.  června za krásného po-
časí opět konal lovecký trojboj. V 13. ročníku závodu o pohár 
generálního ředitele společnosti MATRIX, která klání pořádala, 
se zúčastnilo 27 střelců. Ti soutěžili v disciplínách lovecké kolo, 
trap a lovecký parcour. Vítězem se stal Ing. Martin Fojt, správ-
ce Kolowratského majetku Rychnov nad Kněžnou. Druhé místo 
obsadil Ing. Libor Burian, MBA, generální ředitel MATRIX, a třetí 
příčka patří Pavlu Grundovi, lesnímu hospodáři Farmy Třebešov. 
Pro nejlepší střelce byly připraveny hodnotné ceny. Součástí zá-
vodu bylo chutné občerstvení doplněné grilovaným divočákem. 
Všem přítomným děkujeme za účast. Sportovní střelbě zdar!
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ZELENÝ MATRIX.
FIRMY SE POSTUPNĚ 
PŘIPRAVUJÍ 
NA BUDOUCNOST
Na české firmy dopadají nařízení Evrop-
ské unie. Tyto novinky se minu-lý týden 
diskutovaly na konferenci v Třebešově.

V Loveckém salónku společnosti Farma 
Třebešov se minulé úterý uskutečnila zají-
mavá  a více než aktuální konference. Před-
nášející, bývalý europoslanec Mgr. Hynek 
Fa-jmon, se dotkl několika záležitostí, které, 
řekněme si na rovinu, většině lidí vlastně nic 
neříkají. Přesto v dohledné době vstoupí do 
života každému z nás. O co jde? O snahu Ev-
ropské komise vytvořit Evropu, která bude 
vstřícná k životnímu prostředí.

První blok konference pojednával o zelené 
politice, tzv. Green Dealu, a ten druhý se za-
měřil na novou politiku Evropské unie s ná-
zvem ESG. Pro příchozí se jednalo už o třetí 
přednášku na daná témata z úst Hynka Fa-
jmona. Obě záležitosti se týkají také společ-
nosti MATRIX, která přednášky zastřešuje.

„Green Deal a ESG se dříve nebo později 
budou dotýkat všech firem. Evropská ko-
mise přitom nepřipouští snižování tempa 
zavádění těchto záležitostí. A to i přesto, že 
máme za sebou roky covidové pandemie  
a od února se potýkáme s následky ruské 
války na Ukrajině,“ upozornil na začátek 
svého monologu Hynek Fajmon s tím, že 
Evropská komise cílí na rok 2030.

Realizace všech těchto kroků se děje 
prostřednictvím legislativního balíčku 
s názvem Fit For 55. Cílem je již zmíněný 
rok 2030. Emisně neutrální Evropy se má 
přitom dosáhnout pomocí systému emis-
ních povolenek. Evropská komise firmám 
rozdala tyto povolenky nejprve zdarma, 
potom jich část  z trhu stáhla a tím dosáhla 
vzniku obchodu s emisními povolenkami. 
Jedná se o povolenky k vypouštění sklení-
kových plynů do ovzduší. Jejich cena stou-
pá nebo klesá podle poptávky. Tímto chce 

Evropská komise donutit firmy k tomu, aby 
postupně přešly k ekologickým a obnovi-
telným zdrojům. A přesně to se již více než 
deset let děje v areálu společnosti MATRIX 
v Třebešově, kde pokrývají téměř polovinu 
spotřeby své energie z fotovoltaiky. Navíc 
je část solárních panelů umístěná na stře-
chách budov, takže se šetří zemědělská 
půda. Součástí skupiny MATRIX je navíc 
Letovisko Studánka u Rychnova nad Kněž-
nou, kde je v přípravě projekt na osazení 
solárních panelů na nepohledové střechy 
hotelu.

Konec  spalovacích motorů
Dalším bodem, který si Evropa předsevza-
la, je zákaz prodeje nových automobilů se 
spalovacím motorem, a to od roku 2035. 
Počítá se ovšem s tím, že dalších patnáct let 
by se ještě tyto vozy mohly používat. V roce 
2050 by se potom vyřadily z provozu. Evrop-
ský parlament tuto normu schválil minulé 
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JUBILEJNÍ 10. TŘEBEŠOVSKÝ VÝLET ZAVEDE 
ÚČASTNÍKY DO KRÁSNÉ LITOMYŠLE
Kdo má rád poznávací cesty, neměl by vynechat jubilejní 10. Tře-
bešovský výlet, který pořádá obec Třebešov ve spolupráci s hasiči  
a firmou MATRIX. Účastníci se 13. srpna v 7 hodin od sídla společ-
nosti MATRIX jako každoročně vydají autobusem do Litomyšle.  
V tomto krásném městě bude výlet v 9 hodin zahájen prohlídkou 
piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže. Tato část je  velmi vhodná 
pro děti, protože na ochozu chrámu je řada naučných zastavení. 
Navíc byl s varhaníkem domluven malý koncert. Piaristický chrám 
byl vystavěn v letech 1714 až 1722 italským stavitelem Giovannim 
Battistou Alliprandim a po jeho smrti v roce 1720 dokončen Fran-
tiškem Maxmiliánem Kaňkou. Vnější i vnitřní sochařská výzdo-
ba je dílem proslulého sochaře Matyáše Bernarda Brauna a jeho 
spolupracovníka J. F. Pacáka. Po této zastávce se účastníci výletu 
projdou klášterními zahradami plnými architektonických zajíma-
vostí. Potom lze ochutnat ručně vyráběné čokoládové pralinky  
v kavárně Chocco Caffé na nádherném a starobylém Smetano-
vě náměstí. Oběd bude podáván po přesunu autobusem do skal 
v chatě Polanka. Po obědě výletníci zavítají do zámku v Nových 
Hradech. Zájemci o pěší túry se mohou vydat krásnou, zhruba sed-

mikilometrovou trasou z Polanky do Vranic. Kdo nebude chtít jít 
pěšky, může se přesunout autobusem. Na konci cesty v tábořišti ve 
Vranicích bude rozdělán oheň, na němž si výletníci mohou opékat 
špekáčky z Farmy Třebešov.

VEDOUCÍ 
MASNÉ VÝROBY 
JIŘÍ MAČO OSLAVIL 
50. NAROZENINY
Nová tvář, kterou lze potkávat ve zvěřinovém závodě Farmy Tře-
bešov, je Jiří Mačo. Tento vedoucí masné výroby koncem května 
oslavil 50. narozeniny!  Ke krásnému životnímu jubileu mu přišli 
poblahopřát nejen generální ředitel společnosti MATRIX pan Ing. 
Libor Burian, ale také divizní ředitel pan Martin Mandys a kolegyně 
z Farmy Třebešov paní Irena Tomasová a Eva Hejnová. Oslavenci 
přejeme pevné zdraví, osobní spokojenost a pracovní úspěchy.

úterý. Návrh ale ještě musí schválit členské 
země Evropské unie.

Co to v praxi znamená?
„Například koncern Volkswagen, jehož 
součástí je i Škoda Auto se svým závodem 
v Kvasinách, si za rok musí spočítat, kolik 
prodala vozů a jaké měly celkové emise.  
Z toho se udělá průměr. Za každé auto, 
které limit překročí, se platí pokuta,“ upo-
zorňuje Fajmon. Automobilky se tak samy 
snaží tlačit na elektromobilitu, což je přes-
ně to, čeho chtěla Evropská komise dosáh-
nout.

Příklad z praxe? Na tuto realitu se už několik 
let připravuje společnost MATRIX, která do 
své firemní flotily dlouhodobě zavádí vozy 
na elektrický pohon a vybudovala také ně-
kolik elektronabíjecích stanic.

ESG
Jak vyplývá z výše uvedeného, na tzv. Green 
Deal se už některé firmy v našem regionu 
adaptují. V dohledné době se ale budou 
muset vypořádat s další výzvou. V součas-
né době se totiž novelizuje směrnice ESG  
s tím, že má být rozšířena i na středně velké 
společnosti, jako je například MATRIX. Tato 
směrnice je již ve schvalovacím procesu  
a bude se po celé Evropské unii dotýkat ti-
síců firem.

A co je podstatou ESG? ESG (z anglického 
„Environmental, Social, and Governance“) 
je zkratkou pro nové požadavky společen-
ské odpovědnosti a ekologické udržitel-
nosti. ESG hodnotí kolektivní odpovědnost 
firmy v oblasti sociálních a environmentál-
ních faktorů. Lze jej považovat za určitou 
formu sociálního kreditního skóre podniku. 

Tyto tři široké kategorie se používají k defi-
nování „společensky odpovědných inves-
torů“, tj. investorů, kteří považují za důle-
žité zahrnout své hodnoty a obavy (jako je 
ochrana životního prostředí, správa a řízení 
nebo komunitní zájmy).

Každá firma si tak bude muset určit tým, 
který požadavky ESG bude zpracovávat, pří-
padně si najmout poradenskou společnost, 
která jí tuto agendu vypracuje.

Je tedy zřejmé, že všechny české firmy stojí 
před novými výzvami, které budou muset 
překonat. Skutečný význam nově zavádě-
ných opatření, jako je Green Deal a ESG, se 
ovšem prokáže v horizontu dalších dekád 
jedenadvacátého století. Bude to běh na 
dlouhou trať.
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NAŠÍ PRIORITOU JE 
SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK 
A DOBRÉ JMÉNO FARMY

Novým vedoucím masné výroby zvě-
řinového závodu Farmy Třebešov se 
stal v dubnu letošního roku. Do této 
společnosti Jiřího Mača přivedla po-
ptávka po této pozici. „Dozvěděl jsem 
se, že tato společnost shání někoho  
v mém oboru,“ prozradil vedoucí. 

Kde jste působil předtím? Jakou máte 
zkušenost s masnou výrobou?
Před touto prací jsem byl mistrem výroby 
ve firmě Pewag. Mám dvacetiletou praxi 
v oboru řezník. Působil jsem také pět let 
ve firmě Písečan jako technolog masné 
výroby.

Co je náplní práce vedoucího výroby?
Zaměření na kvalitu zpracování a dodržo-
vání technologických postupů při výrobě, 
příjem zvěře, jeho zpracování – bourání  
a následné zabalení. Dále také zabezpeče-
ní bezpečnosti práce, chodu provozovny  
a využití potenciálu každého zaměstnance.

Jste zaměření na zvěřinu. Konkrétně 
na jakou a odkud pochází?
Nejlepší zvěřina se k nám dostává přede-
vším z oblasti Orlických hor. Jde o široký 
sortiment zvěřinových mas nejen srnčí, 

jelení, mufloní, dančí, ale jsme zaměření 
také na divočáky, bažanty či kachny.

Na co při jejím zpracování kladete dů-
raz především? Co je vaší prioritou?
Důraz klademe hlavně na hygienu  
a správné bourání, aby nedošlo ke zne-
hodnocení masa. Naší prioritou je spoko-
jený zákazník a dobré jméno farmy.

Čím je maso zpracované u vás výji-
mečné?
U nás dostanete maso v té nejvyšší kvali-
tě a je vždy čerstvé. 

Je zvěřina součástí zdravého jídelníč-
ku?
Zvěřina je samozřejmě jedním z nejkvalit-
nějších mas vůbec. Maso je v BIO kvalitě, 
zvěř není nikde ustájená a krmená pomo-
cí různých směsí. Krmí se sama ve volné 
přírodě přirozenou stravou a bez stresu. 
To je patrné i na kvalitě a vůni masa.

Kde ji mohou zájemci koupit?
Produkty i masa lze zakoupit v naší pro-
dejně v Třebešově u Rychnova nad Kněž-
nou, kde máme otevřeno každou středu 
a pátek od 8 do 17 hodin, a také přes 

e-shop, který zájemci najdou na interne-
tových stránkách Farmy Třebešov.

A vy osobně, máte ji rád? Pokud ano, 
který druh s chutí sníte?
Mám zvěřinu velice rád a pokud mohu 
vybrat tu nejchutnější, byl by to dančí 
hřbet na všechny způsoby, například 
jako svíčkovou, nebo steak. Protože má 
dančí maso svou specifickou vůni, je to 
pro mě top zvěřina.

Zvěřina se k vám do závodu dostává 
po ulovení. Jaký máte vztah k mysli-
vosti? Věnujete se jí?
Bohužel jsem se k myslivosti ještě neměl 
šanci dostat. Ale co není, může třeba jed-
nou být. Osobně se věnuji rybařině, a to  
i na závodní úrovni.

Kam byste ještě rád posunul závod, 
který vedete? Máte v tomto ohledu 
nějaké plány?
Chtěl bych tento závod posunout na ta-
kovou hranici, aby o něm všichni věděli, 
mluvili o něm pouze kladně a vrátili se  
k nám pro kvalitu a chuť zvěřiny, kterou si 
oblíbili. Na farmě bychom rádi tuto hrani-
ci posunuli o chov a zpracování hovězího 
masa, které bychom bourali v období, 
kdy je pauza v lovu zvěřiny, a zajistili tak 
zaměstnancům práci v době zvěřinového 
klidu.

Firma MATRIX má třicet let. Co byste 
této úspěšné společnosti popřál?
Třicet let je skutečně dlouhá doba, to 
znamená, že se firmě daří a je o ní sly-
šet. Popřál bych jí jen samé pozitivní věci  
a samozřejmě také další rozvoj.

Jak vnímáte osobnost jejího zaklada-
tele Libora Buriana?
S panem Burianem se známe už z dří-
vějších let. Šel jsem do firmy proto, aby-
chom společně pozvedli farmu v oblasti 
zvěřiny  a doufám k naší společné spo-
kojenosti. Pan Burian se mi jeví jako jako 
správný majitel a cením si toho, že se  
s ním dá bavit úplně o všem. Vždy si na-
jde chvilku na jakýkoliv dotaz, i když se 
netýká jen firmy.
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CO SE DĚJE NA POLÍCH 
FARMY TŘEBEŠOV 
V LETNÍM OBDOBÍ
Léto začíná dnem letního slunovratu, a to 21. června. V prů-
běhu letních měsíců na polích dozrávají hlavně obilniny  
a toto období poté vrcholí časem žní. U Farmy Třebešov, 
která řádně pečuje o úrodnost svých polí, má při pěstová-
ní největší zastoupení pšenice ozimá, ječmen jarní a řepka 
olejka. Pěstuje však také sóju a doplňkově rovněž kukuřici  
a vojtěšku. Tato skladba plodin se farmě osvědčila již v mi-
nulých letech a také letos na ni vsadila. 

V jarních měsících došlo k nahnojení porostů a ošetření proti ple-
velům, chorobám a rozmanitým škůdcům. V této době, tedy na 
začátku léta, dochází k posledním zásahům na poli před sklizní, 
které jsou zaměřeny především na ošetření porostů proti fuzario-
zám klasu, což je růžovění klasů obilnin, a proti škůdcům. U čás-
ti porostů, hlavně u pšenice ozimé, se k postřiku přidává menší 
množství hnojiv, aby se u ní podpořila potravinářská kvalita.

Pěstování zmíněné sóji se farmě velice osvědčilo nejen kvůli roz-
ložení jarních prací, ale i proto, že sója doplňuje řepku olejku. 
Další výhodou těchto dvou plodin je pro osevní postup možnost 
přerušení pěstování obilnin za sebou v řadě, čímž je zabráněno 
množení chorob a škůdců. Sója rovněž výborně funguje jako zlep-

šující plodina, která díky svým hlízkovým bakteriím dokáže v půdě 
ukládat dusík. Obě plodiny navíc prostřednictvím svého kořeno-
vému systému krásně drobí a rozrušují půdní profil, čímž zlepšují 
strukturu půdy.

Letní měsíce jsou z pohledu hospodáře přípravou na žně, které 
jsou pro každého zemědělce vyvrcholením jeho celoroční práce. 
Průběžně se kontroluje zralost porostů a plánuje, kdy budou žně 
zahájeny. Na třebešovské farmě trvají přibližně dva až tři týdny  
v závislosti na počasí a dozrávání plodin. Letní měsíce nejsou však 
jen ve znamení žní. V srpnu již farmu čeká zakládání další úrody, 
a to osetí řepky olejky.

Dosáhnout vysoké úrody je samozřejmě snem každého hospodá-
ře. Její velikost začíná již výběrem správných odrůd a ovlivňuje ji 
také agrotechnika. Toto vše jsou zemědělci schopni ovlivnit, ale 
počasí nikdo ovlivnit nedokáže. Pokud srážky nepřijdou v pravý 
čas, je vždy ohrožena dobrá sklizeň. Po žních se letos v souladu 
s tradicí v Třebešově uskuteční každoroční dožínkové slavnosti, 
kde se všichni sejdou a oslaví letošní sklizeň. Je již málo farem, 
které tuto událost slaví v tak velkém duchu, kdy se slavností zú-
častní většina obyvatel nejen vesnice, ale i z širokého okolí.
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JELENÍ 
CARPACCIO   
Odblaníme a očistíme syrovou jelení svíčkovou. Přes fólii maso 
na tenko rozklepeme, dáme na talíř a necháme zchladit v lednici. 
Před podáváním maso pro lepší chuť pokapeme lanýžovým ole-
jem, přidáme maldonskou sůl, pepř, bylinky a přidáme nastrou-
hané lanýže. Kapary na 20 až 40 vteřin ponoříme do rozžhaveného 
oleje, dokud se nerozevřou. Poté je vysušíme papírem, dáme na 
maso, pokapeme limetkou a posypeme hoblinkami parmazánu.

•   800 g kančího krku
•   100 g očištěné jelení svíčkové 
•   strouhaný čerstvý lanýž 
•   olej
•   1 ks limetky  
•   ředkvičkové a česnekové mikro bylinky 
•   kapary malé
•   tenké hoblinky parmazánu 
•   maldonská sůl
•   čerstvě drcený pepř 

ZVĚŘINA Z FARMY TŘEBEŠOV 
V PODÁNÍ ŠÉFKUCHAŘE 
HOTELU STUDÁNKA ****

RECEPT 
OD ŠÉFKUCHAŘE…

Suroviny:
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KANČÍ HŘBET 
S VLAŠSKÝM ŠPEKEM, 
KAŠTANOVÉ PYRÉ, 
BATÁTOVÉ KROKETY 

•   150 g očištěného 
     kančího hřbetu
•   olivový olej
•   bobkový list, jalovec, pepř, nové koření
•   worcester
•   80 g vlašské slaniny
•   40 g červené cibule

•   2 ks batáty
•   160 g hrubé mouky
•   40 g dětské krupičky
•   2 lžíce citrónové šťávy
•   1 ks vejce
•   sůl
•   mletý pepř
•   pažitka
•   olej

•   fenyklová semínka špetka
•   kaštany jedlé oloupané 50 g
•   smetana na vaření 200 ml
•   sůl
•   krupicový cukr 10 g
•   rum

Suroviny:
Kančí hřbet
Maso odblaníme a necháme marinovat, nejlépe přes noc ve směsi 
z olivového oleje, worcesteru a divokého koření. Na pánev s kapkou 
oleje přidáme na nudličky pokrájenou slaninu a restujeme, až pustí 
tuk. Cibuli pokrájíme na měsíčky, přidáme na pánev a restujeme, až 
zvláční. Maso pečeme a zatáhneme na pánvičce z obou stran. Po-
tom ho vložíme do předehřáté trouby a při teplotě 180 °C pečeme 
5 až 7 minut.

Krokety
Batáty upečeme ve slupce do měkka v troubě vyhřáté na 180 °C. 
Po zchladnutí je oloupeme a nastrouháme na jemném struhadle.  
V míse důkladně promícháme s moukou, krupicí, citronovou šťá-
vou, posekanou pažitkou, žloutkem, solí a pepřem. Z bílku ušlehá-
me tuhý sníh a opatrně vmícháme do těsta. Lžící nabíráme kousky 
těsta a vytvoříme kuličky. V malém kastrůlku rozpálíme vyšší vrstvu 
oleje a krokety v něm osmažíme dozlatova. Hotové necháme oka-
pat na ubrousku.

Kaštanové pyré
Fenykl podrtíme v hmoždíři a roztlučeme paličkou. V hrnci uve-
deme do varu lehce osolenou vodu, přidáme kaštany s fenyklem  
a vaříme za mírného varu asi 40 minut. Scedíme, vrátíme do hrnce, 
přidáme smetanu, mírně povaříme ještě 10 minut. Vše dochucené 
cukrem a rumem rozmixujeme.
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1000 |  Slavnostní dožínkový průvod od kapličky do venkovních prostor farmy – ke gridshellu

1015 |  Mše svatá s předáním dožínkového věnce

FS BARUNKA, z.s. Česká Skalice – krojované procesí, hudba k bohoslužbě a taneční 
vystoupení dožínkových posvícenských písní v dobových kostýmech.

Hudba: Richard Kmoch & Gemini – Hity Dalibora Jandy, JK Band.

Bohatý doprovodný program: tematický fotokoutek, zábava a retro hry pro děti, skákací 
hrad, SDH Třebešov, myslivost, výstava zemědělské techniky, veteráni Škoda Auto, 

testovací jízdy Škoda Enyaq iV RS.

Občerstvení zajištěno – zvěřinové hamburgery, zvěřinový guláš, grilované maso, 
bezlepkové dortíky, palačinky, pivo, limo, míchané nápoje.

(Farma Třebešov, Hotel Studánka, Pohostinství Třebešov)
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