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Nová ŠKODA BEZ STAROSTÍ. Operativní leasing nové generace 
nyní pro všechny modely a konfigurace.
Vychutnat si pocit nezávislosti je stejně snadné jako získat nový vůz se službou ŠKODA BEZ STAROSTÍ. Nyní si 
můžete výhodně pronajmout kterýkoliv model ŠKODA, třeba stylový RAPID SPACEBACK. 
Díky jednoduché měsíční platbě, která zahrnuje pojištění i servis, si prostě zvolíte barvu, výbavu a délku 
pronájmu – a pak už jen jezdíte svým novým vozem ŠKODA. Jednoduše, bez starostí… Takto!

www.skodabezstarosti.cz

Vzorový příklad operativního leasingu na vůz RAPID SPACEBACK Ambition 1,0 TSI 70 kW v ceně 362 390 Kč s paketem PLUS. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 20 000 km ročně. Uvedená pravidelná 
měsíční splátka 4 999 Kč včetně DPH obsahuje službu ŠKODA Předplacený servis STANDARD na 5 let, nebo 100 000 km a povinné ručení i havarijní pojištění. Tato indikativní nabídka není nabídkou 
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

UKAŽTE MĚSTU
ZÁDA NEBO STYL.

JAK TO?

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA RAPID SPACEBACK: 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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téma čísla: 4Autocentrum MATRiX
hlásí rekordní prodeje
V Autocentru MATRIX Lipovka byl rok 2017 rekordní. Ještě nikdy 
se zde neprodalo tolik automobilů jako loni. Nakonec se počet 
vozů dodaných zákazníkům vyšplhal na více než 1 300. Prodávala 
se nová auta, vozy na operativní leasing, ale i ta ojetá. Nejprodá-
vanější škodovkou v České republice, ale i v Lipovce, byla Octavia, 
druhá skončila Fabia a třetí Rapid.

16Dřevocentrum 
na prezentaci nové 
kolekce od Kronospanu
Zaměstnanci Dřevocentra CZ měli v lednu jedinečnou možnost 
navštívit prezentaci nové kolekce laminovaných a pracovních 
desek firmy Kronospan na roky 2018 až 2019.
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20Studánka se stala 
svatebním místem roku 2017
Soutěž Svatební místo roku 2017 je v pořadí již 5. ročníkem sou-
těže, která vznikla ze spolupráce svatebního magazínu Marriage 
Guide a největšího podzimního svatebního veletrhu Svatební 
Expo s cílem porovnávat a hodnotit místa nabízející možnosti 
uspořádání kompletní svatby a svatební hostiny.

Vedoucí obchodní skupiny pro lepicí systémy Milan 
Holý pracuje v dynamickém prostředí segmentu 
automotive už deset let. Jak sám říká, on i celá divize MATRIX 
Automotive se musí neustále držet nejnovějších trendů a pra-
covat na 100 %.

Milana Holého živí 
lepicí systémy už deset let

Vážení čtenáři,

Autocentrum MATRIX má za sebou nejúspěš-
nější prodejní rok ve své historii. O struktuře 
prodeje, nejprodávanějších modelech, ale  
i budoucnosti automobilové dopravy mluvím  
v tématu čísla.

Autocentrum se v lednu jako tradičně podí-
lelo na organizaci závodů psích spřežení Šedi-
váčkův long. Také o tom informuje toto číslo 
MATRIX Info.

Řadu spokojených kilometrů přeje

Miroslav Moravec



Matrix INFO | 4

V Autocentru MATRIX
pokořili metu 
1 300 prodaných vozů
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Autocentrum 
MATRiX hlásí 
rekordní prodeje

Matrix info | téma čísla 

V autocentru Matrix Lipovka byl rok 
2017 rekordní. Ještě nikdy se zde nepro-
dalo tolik automobilů jako loni. Nako-
nec se počet vozů dodaných zákazníkům 
vyšplhal na více než 1 300. Prodávala se 
nová auta, vozy na operativní leasing, ale 
i ta ojetá. Nejprodávanější škodovkou  
v České republice byla Octavia, druhá 
skončila Fabia a třetí Rapid. Národní pro-
deje kopírovaly také loňské výsledky  
v Lipovce.

„Škoda už má v nabídce sedm modelo-
vých řad, takže zákazník vybírá z celé řady 
možností. Nejvíce stoupajícím trendem  
v aktuálních prodejích jsou vozy SUV,  
v našem případě tedy Kodiaq a Karoq. Jejich 
nákupy meziročně stouply o desítky procent, 
první jmenovaný model se dokonce umístil na 
šestém místě v celorepublikových prodejích,“ 
přibližuje strukturu prodejů v Autocentru MA-
TRIX jeho ředitel Miroslav Moravec.

Velký zájem byl o ojeté vozy, mezi kte-
rými vedou jeden rok staré modely. Jejich 
největší výhodou je totiž stále běžící tříletá 
záruka. Hodně se prodávaly také referenč-
ní vozy mající najeto do 20 tisíc kilometrů.  
V posledních letech jdou na odbyt i auta  
s tzv. full servisem, v případě Škody se jedná  
o tzv. Škoda předplacený servis, který je do-
plňkovou službou kryjící náklady spojené  
s předepsanou údržbou vozidla.

Trendem posledních let se stal také ope-
rativní leasing. Využívají ho jak fyzické osoby, 
tak především firmy. Pro ty je pronájem aut 
výhodný, mohou je totiž často měnit. Všech-
no nasvědčuje tomu, že operativní leasing má 
před sebou dobré výhledy.

Jeho podstatnou výhodou je fakt, že zá-
jemce v podstatě nepotřebuje žádnou vlastní 
hotovost, zatímco u klasického leasingu nebo 
úvěrů se platí akontace v podobě ceny něko-
lika desítek procent ceny kupovaného vozu. 
Další výhody operativního leasingu spočívají  
v tom, že se o auto jeho nájemce kromě tan-
kování nemusí vlastně vůbec starat a po skon-
čení nájmu nemá starosti s prodejem ojetiny.

Minulý rok byl tedy pro značku Škoda  
a Autocentrum MATRIX velmi úspěšný.  
A roky příští nabídnou také zajímavý příběh.

Budoucnost Škody bude elektrická

„Těší nás, že první vůz značky Škoda s čistě 
elektrickým pohonem bude vyráběn v České 
republice. Toto rozhodnutí potvrzuje velkou 
důvěru koncernu v zaměstnance společnosti 
Škoda Auto. Je to důležitý krok pro budouc-
nost značky Škoda i České republiky jako jed-
noho z center automobilového průmyslu,“ 
prozradil před časem médiím předseda před-
stavenstva společnosti Škoda Auto Bernhard 
Maier.

Od roku 2020 bude Škoda prodávat 
modely s čistě elektrickým pohonem

První čistě elektrickou škodovkou bude Škoda Vision E.
Bude to SUV s velikostí mezi dnešními modely Karoq a Kodiaq.
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Jeho slova potvrzují současný trend automobilového 
průmyslu, který dnes žije otázkou elektrifikace. Potvrdil 
to i podzimní frankfurtský autosalon, kde měla hlavní slo-
vo elektromobilita, digitalizace a inteligence automobilů. 

Škoda Auto chce vozy s čistě elektrickým pohonem 
vyrábět v Mladé Boleslavi od roku 2020. Již od roku 2019 
bude firma vytvářet i elektrické komponenty pro plug-
in-hybridy, tedy pro hybridní automobily s větší externě 
dobíjenou baterií. Prvním sériově vyráběným elektrifiko-
vaným vozem Škoda s plug-in-hybridním pohonem bude 
Superb.

První čistě elektrická škodovka se jmenuje Škoda Vision 
E. Jedná se o SUV s velikostí mezi dnešními modely Karoq 
a Kodiaq splňující předpoklady pro autonomní řízení tře-
tí úrovně. Ve fázi přípravy jsou ale i další automobily na 
elektrický pohon. Tím nejlevnějším elektromobilem bude 
hatchback Felicia E.

„Škoda Auto má od roku 2020 nastavené emisní cíle na 
hodnotě 95 g/CO2. Vozy, které budou mít větší emise, 
už budou muset platit peníze navíc. Také proto budou  
v nejbližších letech nastupovat elektromobily. K tomu se 
musí vybudovat síť nabíjecích stanic a vyškolit personál,“ 
říká ředitel Moravec s tím, že v rámci Autocentra Lipovka 
nabíjecí místo vznikne také.

Stanice by se měly nabíjet přes solární panely ze slunce 
a jejich parametry budou známy do půl roku. Nabíjení by 

mělo být rychlé v tom smyslu, že než si zákazník vychut-
ná kávu, mělo by být auto připravené k jízdě. Je potřeba 
ale ještě vyřešit celou řadu technických problémů. Napří-
klad se musí vymyslet, jak by zvládalo nabíjení velkého 
množství elektromobilů.

Zemí elektromobilům zaslíbenou je Norsko, kde jejich 
prodej štědře podporoval stát. V severském království 
ale nedomysleli množství elektřiny, které je pro nabíjení 
velkého počtu elektromobilů zapotřebí. Místní přenoso-
vá síť nestíhá. A podobná situace může teoreticky nastat  
i jinde. K masivnímu zavedení elektromobility tak zřejmě 
ještě vede dlouhá cesta. Přesto se Škoda Auto snaží, aby 
do roku 2025 byla až čtvrtina prodaných aut na elektro-
pohon.

Další novinkou dnešního automobilového světa, se 
kterou operuje i značka Škoda, je autonomní řízení. Situ-
ace, kdy nebude řídit člověk, ale robotizovaný automobil, 
ale ještě není ani zdaleka legislativně vyřešena. Stále je 
na stole celá řada palčivých otázek. Budou se řidiči vůbec 
chtít řízení vzdát? Kdo bude odpovědný za případné 
nehody? Jak bude vypadat značení? S tím vším si budeme 
muset poradit dříve, než řízení (pokud vůbec) předáme 
samotnému vozidlu.

Nové trendy budou samozřejmě sledovat i v Autocen-
tru MATRIX Lipovka. Nebude jistě dlouho trvat a budete 
se tam moci přijít podívat na nové modely.

Koncept elektromobilu Škoda Vision E.



Matrix INFO | 7

Podívejte se na další škodovku
ze sbírky v autocentru Lipovka

Matrix info | autocentrum

ŠKODA 100, Typ 722,
 rok výroby 1971

Základní model Škoda 100 se vyráběl od roku 1969 jako 
typ 722, kdy nahradil Škodu 1000 MB. 

Také v dnešním čísle MATRIX Info se podíváme 
do Autocentra Lipovka, kde má generální ředitel 
MATRIX, a.s. Ing. Libor Burian uschovanou historii 
vozů Škoda. Dnes se dozvíte o Škodě 100, typ 722, 
který vyráběla československá automobilka AZNP 
až do roku 1977.

Základní model Škoda 100 se vyráběl již od roku 1969 
jako typ 722. Oproti svému předchůdci Škodě 1000 MB 
měl dílčí karosářské a mechanické úpravy. Nová škodov-
ka tedy nebyla zase až tak nová, vůz dostal pouze mo-
dernější a pevnější karoserii, změnil se rovněž interiér 
a částečně i některé konstrukční prvky.

K zákazníkům byl dodáván také s luxusnější výba-
vou v provedení 100 L. Vůz na obrázku byl vyroben 
roku 1971 s motorem o obsahu válců 988 ccm při vý-

konu 35,3 kW. Maximální rychlost byla stanovena na 125 
km/h.

Souběžně se Škodou 100 byl v prodeji i model s moto-
rem 1107 ccm označený Škoda 110 L, typ 717. Karoserie 
byla v podstatě stejná s vozy 100 L, ale byl použit motor  
s větším obsahem a výkonem.
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Táta mě toho hodně naučil, 
říká Roman Plodek
Dvě generace rodiny Plodků už pracují v Autocentru 
Lipovka více než 40 let. Otec Josef před časem skončil, 
ale jeho pomyslné žezlo převzal syn Roman.

Jak dlouho v autocentru Matrix pracujete a potkal jste 
se zde s otcem?

„Asi od roku 1996 jsem se v Autocentru učil. Pak jsem šel ve 
škole na nástavbu a po vojně jsem se vrátil. Od roku 2000 tedy 
v Lipovce pracuji nastálo. Táta zde působil již od roku 1975  
a končil na konci roku 2016, což znamená, že jsme dohromady 
v Autocentru pracovali 16 let.“

Lze předpokládat, že vás toho o autech naučil hodně.
„Já jsem se o auta zajímal odmalička, takže se to všechno 

vyvinulo přirozeně. Pamatuji se, že jsem tátu přemlouval, aby 
mě bral s sebou do práce, kde jsem se mohl dívat na spravo-
vání aut. On se zabýval hlavně elektrikou, jejíž základy mě také 
naučil. Já dnes opravuji auta od motorů přes převodovky a 
samozřejmě elektriku, která je v současné době jednou z nej-
rychleji rozvíjejících se komponent.“

Otec Josef má asi radost, že jdete v jeho šlépějích…
„Já myslím, že ano.“

Můžete čtenářům popsat, co všechno máte v autoservisu 
na starosti?

„Pracuji na pozici mechanik, servisní a diagnostický technik. 

Autocentrum tradičním 
sponzorem Šediváčkova longu

Leden je v Autocentru MATRIX tradičně spjat s jedněmi z nejnáročnějších závodů psích spřežení na starém kontinentu. Do  
Orlických hor totiž přijíždí závodníci na slavný Šediváčkův long. Letos se konal již po dvaadvacáté a Autocentrum jeho orga-
nizátorům opět poskytlo dva vozy a také ceny pro vítěze jednotlivých disciplín. SUV Škoda Kodiaq a Karoq byly navíc prezen-
továny při slavnostním zahájení závodu. Na fotografii je ředitel závodu Pavel Kučera (vlevo) s ředitelem Autocentra MATRIX 
Miroslavem Moravcem.

Pomáhám technikům s řešením problémů. V dnešní době se 
například hodně řeší konektivita, protože lidé už mají k vozům 
připojené mobilní telefony. I díky tomu se musím neustále učit 
nové a nové věci.„



Matrix INFO | 9

Vážený pane Grunde,

před Vánoci jsem si na Farmě Třebešov poprvé objednala 
maso, uzeniny a paštiky. Byla to celkem velká objednávka, pro-
tože jsem chtěla rodině dopřát něco, co pro nás většinou ne-
bylo tak dostupné (v rodině nebyl nikdy nimrod a takový sor-
timent se jen těžko hledá, specializovaných prodejen je málo). 
Všechno objednané zboží bylo velmi kvalitní, maso perfektně 
očištěné. Dančí na smetaně, kančí guláš a bažantí stehna na 
víně - to byla pohádka. Všechny klobásky byly chutné a hlavně 
normální špekáčky, jaké jsem neměla snad 50 let. A tak prosím 
vyřiďte všem vašim pracovníkům, že jim vděčná konzumentka 
přeje hodně úspěchů a zdaru do další práce a děkuje za příjem-
né zážitky. Ať vám vaše laťka pro kvalitu nikdy neklesne a ať 
vám vydrží nadšení z dobře vykonané práce co nejdéle.

Srdečně zdraví Petra Burdová, t.č. Havlíčkova 266, Borohrádek

V prosincových předvánočních dnech hostil hotel 
Studánka zajímavou akci, která byla ve znamení dobrého 
jídla, vína a profesionálního servisu. Studánecké speciality 
se skloubily s vybraným vínem hotelového vinaře pana Ko-
nečného, který celým večerem provázel. Akce měla veliký 
úspěch. Hoteloví kuchaři předvedli své umění, a to vzbudilo 
zasloužený ohlas.

Farma Třebešov se zúčastnila 14. ročníku tematického 
workshopu Vše pro gastronomii, na který zavítalo okolo 
1500 až 2000 lidí. Akce se konala 24. ledna v překrásném 
prostředí Paláce Žofín na Slovanském ostrově v Praze. Za 
Farmu Třebešov se do Prahy vypravili Irena Tomasová, Erik 
Charvát a Martin Nekoranec. Měli za úkol představit tře-
bešovské výrobky, které v hlavním městě slavily opravdu 
úspěch. Není od věci připomenout, že v žofínském paláci 
se objevila celá řada známých osobností v čele s vynika-
jícími kuchaři Ondřejem Slaninou a Miroslavem Kalinou. 
Nechyběla ani herečka Markéta Hrubešová. Moderátorem 
a průvodcem celé akce byl Aleš Háma. Všechny tyto známé 
osobnosti naše zvěřinové výrobky ochutnali a do Třebešova 
na naší Farmu rádi zavítají.

Poděkování 
Farmě Třebešov

Degustační večeře 
se someliérem

Farma Třebešov 
v pražském Paláci Žofín

Matrix info | aktuality
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Acralock jsou lepicí systémy původně navržené pro 
použití v lodním průmyslu tak, aby odolávaly nepříz-
nivým podmínkám na moři. Dnes se lepidla Acralock 
používají v nejrůznějších průmyslových odvětvích  
a pro svoje jedinečné vlastnosti jsou vyhledávána kon-
struktéry a zpracovateli plasů, kompozitů a pro použití  
v konstrukčních aplikacích.

Lepidla Acralock si našla cestu i do oblasti hobby, a to 
konkrétně mezi modeláře. Jedním takovým je Pavel Novot-
ný zabývající se stavbou RC modelů lodí MicroMagic. Pan 
Novotný, jak to tak bývá, při stavbě modelů lodí řeší neje-
den problém a na svém blogu píše: 

„Po velkém výpadku v dodávce stavebnic Microma-
gic nastal druhý problém. Firma UHU přestala vyrábět  
a dodávat lepidla na bázi methakrylátu. Čím tedy lepit nové 
stavebnice MicroMagic aby lepidlo splňovalo všechny poža-
davky? (lepivost, pružnost po vytvrzení, dobrá zpracovatel-
nost, rozumné balení, dostupnost, příznivá cena…).

Jako náhradu jsem postupně vyzkoušel asi 15 vzorků 
lepidel od značek UHU, Bizon, Loctite, Teroson, Sikaflex…  
Vcelku překvapivě bez přesvědčivých výsledků. Největší 
slabina byla mechanická odolnost lepidel. Po zatížení nebo 
zapružení lepený spoj praskal jako sklo. Až po konzultaci s 
Martinem Drábkem, výrobním ředitelem ve firmě SOR Lib-
chavy, jsem obdržel vzorek lepidla který mne přímo nad-
chnul. Jedná se o průmyslové lepidlo značky ACRALOCK 

s tajemným názvem SA 10-05 blk.

Lepidlo je dvousložkové a míchá se  
v poměru 10:1 naprosto jednoduše pomocí 
aplikátoru. Lze samozřejmě i vytlačit malé 
množství bez aplikátoru a promíchat ručně. 
Práce s lepidlem je pak stejná jako s již zmi-
ňovným UHU lepidlem. Lepidlo je po smí-
chání černé. Doba zpracování po zamíchaní 
cca 5 minut. Doba vytvrzení na zhruba 60 
% pevnosti je 15 minut. Uplné vytvrzení je 
24 hodin při pokojové teplotě. A výsledek 
lepení? Ten mne mile překvapil. Lepidlo drží 
na plastu, z kterého je Micromagic vyroben 
naprosto dokonale. Vytváří pružný, pevný 
spoj. Při pokusu o roztržení dojde na rozdíl 
od UHU dřív k zničení okolního ABS materi-
álu než porušení vlastního spoje.“

Zdroj: Pavel Novotný, blog.micromagic.cz

acralock Sa10-05
Pevnost v tahu - 24Mpa | Protažení - 120 % | Čas ke zpracování  - 4-7min 

Více informací získáte u našich obchodně-technických 
specialistů pro oblast lepení nebo na

Lepidla acralock i pro modeláře

Matrix info | automotive



Matrix info | 11

Milana Holého 
živí lepicí systémy už deset let

Samozřejmě se snažím vyhledávat i nové možnosti pro-
deje.“

Máte strojní vzdělání, ale za deset let ve společnosti 
MATRIX jste musel absolvovat celou řadu školení…

„Jednoznačně. Zpočátku jsme neměli zdaleka tolik 
dodavatelů jako dnes. Člověk si toho za ta léta musel 
hodně vyzkoušet, musel spolupracovat s obchodními 
partnery. Součástí toho jsou samozřejmě i pravidelná 
školení. Člověk se ale musí chtít učit sám. Dokonce bych 
řekl, že až po deseti letech se mi z oblasti lepení začínají 
spojovat všechny souvislosti.“

Který moment v divizi Automotive byl pro vás za 
těch deset let nejsilnější?

„Asi hned začátek. Vybavím si výběrové řízení, na kte-
rém jsem vůbec nevěděl, co mám čekat. Samozřejmě 
jsem byl nervózní, protože jsem chtěl uspět. Náročný byl 
také nástup do firmy a seznámení s kolegy.“

Díky za rozhovor. Závěrem nám prosím řekněte 
několik slov z vašeho soukromého života.

„Mojí největší zálibou je rodina, tedy manželka 
a dvouletý syn. Je to největší štěstí mého života. Aktivně  
i pasivně mám rád sport.“

Vedoucí obchodní skupiny pro lepicí systémy Mi-
lan Holý pracuje v dynamickém prostředí segmentu 
automotive už deset let. Jak sám říká, on i celá divi-
ze MATRIX Automotive se musí neustále držet nej-
novějších trendů a pracovat na 100 %.

Můžete prosím trochu zavzpomínat, jak jste se do-
stal ke společnosti MATRIX?

„Už to je přeci jenom nějaká doba. Do divize 
Automotive jsem nastoupil na začátku roku 2008, v té 
době MATRIX hledal obchodního zástupce. Povedlo se 
mi vyhrát výběrové řízení, začínal jsem na pozici after-
marketu. Náplní této pozice je spolupracovat se servisy, 
které jsou zaměřeny na výměnu autoskel. Postupně jsem 
se vypracoval ke střednímu průmyslu, kde jsem obstará-
val větším firmám lepicí prostředky. Naší divizi se dařilo, 
a tak jsem se i díky štěstí dostal na svou dnešní pozici, 
kde zajišťuji především produkty 3M, Dow a Acralock.“

Máte s lepicími systémy zkušenosti i z předchozích 
zaměstnání nebo ze školy?

„K lepení mám blízko již od školy, protože jsem vystu-
doval střední odbornou školu zaměřenou na strojíren-
ství. Zde jsem se s lepením setkal poprvé. Sice mě v té 
době vůbec nenapadlo, že mě bude lepení živit, ale stalo 
se.“

Můžete čtenářům blíže popsat vaši denní pracovní 
náplň?

„Vedoucí pracovní skupiny pro lepicí systémy zod-
povídá za obchodní skupinu, která čítá čtyři obchodní 
zástupce. Spolupracujeme spolu na technických řeše-
ních, úspěšnosti projektů a obchodních strategiích. 
Druhou částí mé práce je péče o klíčové zákazníky 
v automotive segmentu, kteří používají naše lepidla. 

Základem je 
neustálé sebevzdělávání

„Abychom byli konkurenceschopní a mohli nabízet kvalitní 
služby a produkty, je třeba neustále sledovat dění na trhu .“

Matrix info | automotive
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Před 5 lety Matrix Windows začal s výrobou zdvižně 
posuvných dveří tzv. HS portálů, vyjímečného výrob-
ku, který splní i ta největší očekávání našich zákazní-
ků.

HS portály nabízíme ve všech variantách zpracová-
ní od plastových portálů v systému Gealan S9000, přes 
dřevěný portál z europrofilu, po hliníkový ze systému  
Aluprof MB 77-HS. Tyto zmíněné produkty jsou vyráběny  
v Lipovce za pomoci našich výrobních specialistů. Od prv-
ního vyrobeného portálu uplynula již dlouhá doba a pro-
dukce a množství tohoto zdvižně posuvného systému se 
rapidně zvýšila. V roce 2017 jsme vyrobili k 40 portálům 
a pro rok 2018 očekáváme další nárůst.

Důsledkem tohoto navýšení je bezpochyby „náročnost“ 
našich zákazníků na trhu oken a dveří. Na otvorové výpl-

Divize Windows 
nabízí luxusní HS portály již 5 let

Matrix info | windows

ně je kladen velký tlak od zákazníků, projektantů a archi-
tektů a to na velké prosklené stěny, jednoduché ovládání 
a pohodlné užívání. Všechna tato kritéria splňuje zdvižně 
posuvný systém HS portál.

Velkou předností je maximální výrobní rozměr až 6 m, 
při šíří aktivního posuvného křídla 3 m. Dále bezbariéro-
vý vstup na zahradu či terasu z obytné místnosti, poho-
dlné ovládání aktivního křídla, možnost zasklení velkých 
ploch a na hmotnost náročných skel, vylepšená ochrana 
hákového zámku proti vloupání a tlumič křídla při pohy-
bu do koncové zavřené polohy. Další výhodou je výborná 
tepelná izolace, která šetří náklady na energie spojené 
s vytápěním objektu, široká škála barev a dekorů. 

Na manipulaci s těžkými skly, které mají hmotnost 
u velkých rozměrů přes 300 - 500 kg používáme minije-
řáb se zdvihem až 2.9 t, který může pracovat jak z exteri-
éru, tak z interiéru.

Obchodně technické specifikace, zaměření, realizaci 
a samotnou montáž zajišťuje náš odborně proškolený 
a zkušený obchodní realizační tým.

Windows umí vyrobit 
velký HS portál
Jeho délka je 4,8 metru a výška 2,35 metru.
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Referenční stavby 
divize MATRIX Windows

Matrix info | windows

Divize MATRIX Windows dokončila koncem roku 2017 
montáž oken do nové výrobní haly v Lipovce u Rychno-
va nad Kněžnou.

Otvorové prvky jsou z profilového systému Gealan IQ 
8000 ve velmi povedené barvě Silver Grau. Profilový sys-
tém  8000 IQ se vyznačuje výbornými izolačními vlast-
nostmi, vylepšenou tepelnou a zvukovou izolací, vysokou 
ochranou proti proražení a vloupání, dlouhou životností  
a příznivou cenou. Okna a dveře z tohoto profilu jsou vyrá-
běné o stavební hloubce 74 mm, v profilu rámu i křídla mají 
6 komor.

Výborné tepelně izolační vlastnosti dokumentují hod-
noty Uf = 1,18 W/m2K (prostup tepla profilem), Ug = 1,1 
W/m2K (prostup tepla standardním izolačním dvojsklem) 
a Uw = 1,2 W/m2K (celkový prostup tepla oknem). Okna 
z tohoto systému jsou nabízena bílá, v imitaci dřeva  
a v odstínech RAL. Standardně jsou okna dodávána  
s kováním ROTO NT.

Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

Jana Kufová, tel.: 777 712 783
Petr Karásek, tel.: 778 493 232
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Seriál o zpracování dřeva:
Manipulace do čepových skupin



Matrix INFO | 15

Matrix info | wood

V minulém vydání MATRIX Info jsme začali seriál o komplexním přístupu ke zpracování dřeva, kterým se 
zabývá divize Wood. Nejprve jsme se podívali s Martinem Hájkem na nákup kulatiny, dnes si představíme 
manipulaci do čepových skupin a pořez.

Samotná kulatina, v případě společnosti MATRIX převážně modřín a dub, ale také smrk a borovice, je přejímána elek-
tronicky a putuje na manipulační linku, která automaticky dřevo vydruhuje podle předvolených požadavků na základě 
kvality, délky a tloušťky rozdělí do správných boxů. Kulatina je rozmanipulována podle čepů, přičemž jejich rozdíl stoupá 
po třech centimetrech. Čep je užší konec kulatiny. Slabší čepy se zpracovávají pro hoblovaný program, silnější jsou pro 
další zakázky, hlavně potom do stavebnictví.

Následně se dřevo naveze na začátek linky na kaskádu a z ní jde dřevo do odkorňovače a podélným dopravníkem 
se dostane do pilnice, kde se rozděluje na příčné dopravníky u pásové pily a u katru. 

Pásová pila a katr pak vyrábí tzv. prismu, což je kmen seříznutý do určitého rozměru. Oba tyto stroje upravují dřevo 
pro rozmítačku, která zpátkuje (vyrábí koncový výrobek) dřevo do 180 mm.

Střed kulatiny putuje po lince dále do boxu a boční řezivo jde na omítací pilu. Odtud se řezivo dělí podle šíře 
do různých boxů.

Druhým stylem pořezu je pásová pila vyrábějící větší prismu (nad 180 mm). Od pásovky míří dřevo na katr a ten 
ho zpátkuje. Následně jde výrobek zpět na rozmítačku. Na pásové pile se mohou řezat například i střešní vazby do 14 
metrů délky a používá se ke zpracování výběrové hmoty (cenina) na truhlářské řezivo.

V příběhu zpracování dřeva v podání divize Wood budeme pokračovat zase příště.
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Dřevocentrum na prezentaci 
nové kolekce od Kronospanu
Zaměstnanci Dřevocentra CZ měli v lednu jedineč-
nou možnost navštívit prezentaci nové kolekce la-
minovaných a pracovních desek firmy Kronospan 
na roky 2018 až 2019. Kolekce obsahuje 28 dekorů 
Avant-gard – matné a kovové desky, dále 135 deko-
rů laminovaných desek, 50 dekorů pracovních desek  
a 4 zástěny s grafickým motivem.

Mezi nejvýznamnějšími novinkami byly prezentovány 
nové povrchové úpravy desek. První novinkou v površích 
je úprava Acrylic Matt, což je prvotřídní jemný akryláto-
vý povrch s elegantním vzhledem. Byl speciálně vyvinut 
pro výrobu moderního nábytku a realizace interiéru  
v obchodních a komerčních prostorách. Je jemný na do-
tek a vyznačuje se zvýšenou ochranou proti otiskům prs-
tů.

Zaměstnance Dřevocentra nejvíce zaujala pórovitá 
struktura Pure Wood, která byla k vidění na některých 
dekorech laminovaných desek. Tato textura je inspiro-
vaná elegantní povrchovou úpravou jemně broušené  
a lakované dýhy, nabízí hedvábně matný vzhled dřeva 
včetně dřevních pórů.
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Výrobním závodem
společnosti Kronospan...

...denně projede více než 400 kamionů.

Dalším zajímavým povrchem byl Glitter Gloss. Jedná se 
o lesklou povrchovou úpravu s množstvím lesklých částic, 
které dokonale imitují jemnozrnný kámen.

Poslední novinkou v povrchových úpravách je dekor 
Slate, který dokonale imituje hlubokou a reliéfní struk-
turu přírodní břidlice. V kombinaci s šedými odstíny  
a zemitými barvami bude vynikajícím moderním doplňkem 
každé kuchyně v podobě kamenné pracovní desky.

Mezi novinkami byla prezentována také ABS hrana na 
pracovní desce. Jedná se o moderní provedení kuchyňské 
desky s rovným okrajem z 1,5 mm ABS hrany, která jí dodá-
vá robustní hranatý vzhled. Pro ty, kteří naopak upřednost-
ňují tenký profil pracovních desek a minimalistický vzhled, 
byl prezentován Slim Line.

V průběhu prezentace byl také představen požární test 
desek OSB Firestop ECO s odolností proti požáru ve třídě 
B-s1. Na klasickou OSB desku je během výroby nanesena 
povrchová úprava Pyrotite®, která kromě vysoké odolnosti 
proti prohoření zvyšuje také pevnost OSB desky.

Po skončení prezentace se zaměstnanci Dřevocentra vy-
dali navštívit výrobní závod v Jihlavě, který překvapil vel-
kou rozlohou a množstvím zmanipulované hmoty. Jenom 
pro představu, každý den přes vrátnici projede s materiá-
lem dovnitř nebo ven více než 400 kamionů.

Nové kolekce laminovaných a pracovních desek mů-
žete vidět a objednávat na pobočkách Dřevocentra CZ 
v Pardubicích, Dobrušce a Přelouči.

Dekor Slate - hluboká břidlicová textura odrážející výrazný 
vzhled a povrch zvětralého kamene
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Letovisko Studánka je partnerem 
a patriotem tohoto regionu

Jak jsme informovali v minulém vydání MATRIX Info, 
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko (DSO-
HP) se stala držitelem významného ocenění EDEN pro 
zámky na Orlici, které dlouhodobě propaguje. Letovis-
ko Studánka je stálým partnerem DSOHP, a proto při-
nášíme rozhovor s její ředitelkou Evou Vaníčkovou.

Paní ředitelko, DSOHP se stala vítězem prestižní sou-
těže EDEN 2017. Prosím vysvětlete našim čtenářům,  
o jakou se jedná soutěž.

„EDEN, v angličtině zkratka European Destination of 
ExcelleNce, je soutěží Evropské komise, která probíhá na 
úrovni států Evropské unie a jejím cílem je zviditelnit méně 
známé regiony Evropy. Tato aktivita je jedním z nástrojů 
podpory udržitelného cestovního ruchu na úrovni evrop-
ského kontinentu, resp. Evropské unie, která se potýká  
s problematikou přetížení turisticky oblíbených míst.  
Návštěvníky je třeba motivovat k návštěvě nových turistic-
kých cílů a turistických produktů výjimečné hodnoty, které 
čekají ještě na objevení. To, že lidé chtějí objevovat nová 

Letovisko Studánka 
a DSOHP 
Hotel Studánka je jedním z významných členů DSOHP od 
roku 2011, se zastoupením rovněž ve Správní radě.

méně známá místa, jinou kulturu, dokládá i nárůst obliby 
destinací EDEN, který v posledních dvou letech vzrostl 
o více než 300 %. Díky síti destinací EDEN se prezentují 
a zviditelňují nové turistické cíle, které jsou inspirací nejen 
pro evropské cestovní kanceláře, se kterými platforma 
spolupracuje, ale pro návštěvníky z celého světa. Evropský 
portál www.europeanbestdestinations.com, na kterém se 
v tomto roce za Českou republiku nově objeví díky získané-
mu ocenění i naše Orlické hory a Podorlicko, zhlédne roč-
ně přes 4 mil. návštěvníků. Jsou to především návštěvníci 
z Ameriky, Anglie a Francie. Pro destinaci je to významný po-
sun v komunikaci a propagaci. Portál patří již šestým rokem  
k těm nejnavštěvovanějším webům věnujícím se cestovní-
mu ruchu v Evropě.“

Jak vnímáte destinaci, kterou zastupujete?
„Protože jsem se zde narodila a v destinaci žiji, mám  

k regionu i silnou osobní vazbu. Orlické hory a Podorlicko 
miluji. Je to můj domov, který s sebou nese, myslím asi  
u každého, vždy silné emoce. Po profesní stránce je to 
velmi rozmanitá turistická oblast hned s několika klíčový-
mi produkty, ať jsou to již vítězné Zámky na Orlici, systém 
pohraničního opevnění, gastroturistika, běžecké lyžování 
nebo cyklo a inline turistika. Nový rozměr získávají poutní 
místa, jehož představitelem je především znovuoživený 
Neratov. Vnímám, že Orlické hory a Podorlicko ještě stále 
čekají na své objevení. V propagaci máme rezervy.“

Jaký má destinace potenciál a jakou jí předpovídáte 
budoucnost?

„Potenciál destinace spočívá podle mne především  
v duchovním rozměru a v příbězích, které se odráží jednak 
v lidech a osobnostech, které tu žili a tvořili, a dosud žijí  
a tvoří, ale také v krajině. Ta vypovídá hodně, i když zde 
zrovna nemáme nejvyšší horu, největší přehradu či vyhlá-
šený národní park. Proto také často používáme spojení, že 
Orlické hory a Podorlicko pohladí po duši. Letovisko Stu-
dánka je jedním z významných míst destinace, které tuto 
atmosféru krásně reprezentuje a na kterém destinace staví 
své produkty. Spojení s přírodou je pro život člověka zásad-
ní, a Orlické hory a Podorlicko jsou v tomto ideální desti-
nací. Najdete tu řadu míst a tras k rozjímání, na kterých 
nepotkáte jediného turistu. Na druhou stranu, zatoužíte-li 
po zábavě, společnosti či adrenalinu, za posledních 10 let 
se služby v destinaci natolik rozvinuly, že naplní potřeby 
i náročných návštěvníků. Potenciál vidím také ve venkovské 
turistice, ať již v agroturistice, hipoturistice, tak ve využití 
regionálních produktů. Nejen pestrá nabídka, kvalita a šíře 
služeb, ale také atmosféra motivuje k návratu. A budouc-
nost? Ta je prý vždy nejistá. Vizionář nejsem, ale po prav-
dě, politika cestovního ruchu v České republice je bohužel 
s ohledem na stále neexistující zákon o cestovním ruchu 
dost komplikovaná, nesystematická a pro regiony skuteč-
ně v tuto chvíli neurčitá. Doznívá i podpora ze strany Ev-
ropské unie, aktuálně dobíhají již jen přeshraniční fondy. 
Podpora by měla přejít na stát, což se již částečně apliku-
je. Cestovní ruch je odvětví, které do státního rozpočtu 
přináší nemalé finanční prostředky, v roce 2015 to bylo 
100 mld. Kč, nemluvě o dalších sektorech a politikách, 
kde se cestovní ruch promítá. Věřím, že podpora regio-
nů bude pokračovat. Orlické hory a Podorlicko již nyní 
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podporují oba kraje. Závěrem roku Valná hromada OHP 
rovněž přijala nové Stanovy, které stabilizují financování 
činnosti a provozu DSOHP. Loňský rok byl rokem zlomovým 
i díky vítězství v soutěži EDEN, což považuji za významný 
milník v komunikaci i propagaci celé destinace. S ohledem 
na toto ocenění očekávám masivnější kampaň na národní  
a zahraniční úrovni, ve spolupráci s Agenturou CzechTou-
rism i platformou sítě EDEN. Věřím, že je to první z vlaštovek 
dalšího pozitivního vývoje destinační společnosti a práce 
všech zainteresovaných subjektů.“

Pokud vím, tak v mnoha  destinačních společnostech po 
celé ČR není příliš velká ochota jednotlivých členů spo-
lupracovat. Jaká je situace v DSOHP?

„Musím říci, že ve srovnání s ostatními destinacemi jsme 
na průměrné, v případě partnerské spolupráce dokonce na 
nadprůměrné úrovni. Řada destinací spolupracuje pouze 
na úrovni členů. DSOHP však úzce spolupracuje s podnika-
teli i na bázi partnerství. Druhým pohledem je však vlastní 
spolupráce mezi členy. Konkurence je proces, který půso-
bí na všech úrovních, a to nejen v profesním životě, ale  
i v osobní rovině, je to součást vývoje. Je tak zcela přirozené, 
že se tomu děje i na poli této spolupráce. Naopak mne mile 
překvapil právě postoj podni-
katelů v případě loni komuni-
kovaného navýšení členských 
příspěvků, kdy všichni bez vý-
jimky nový model podpořili. U 
samosprávy to bylo v několika 
případech složitější, kde se 
odkazuje na rakouský model 
podpory cestovního ruchu, na 
kterém se podílí především 
soukromý sektor.“

Nemohu se nezeptat na Ho-
tel Studánka, který je nedíl-
nou součástí  MATRIX hol-
dingu. V jakých oblastech a 
jakým způsobem spolupra-
cujete?

„Hotel Studánka je jedním z významných členů DSOHP 
od roku 2011 se zastoupením rovněž ve Správní radě. Má 
tedy významný podíl na řízení sdružení, které také finančně 
i mentálně podporuje. Spolupráce probíhá na bázi desti-
načního managementu, který je nejvyspělejší formou řízení 
cestovního ruchu v regionech. Je založen na efektivní spo-
lečné propagaci na úrovni destinace. Propagace probíhá 
pod hlavičkou Orlických hor a Podorlicka, což je pro subjek-
ty výhodou. Pro své návštěvníky jsou atraktivnějším cílem.  
I dle statistik předchází plánování dovolené v prvé řadě výběr 
destinace, v poslední době je důležitým kritériem bohužel  
i hledisko bezpečnosti. Člověk zjišťuje, jakou nabídkou daná 
oblast disponuje a následně volí konkrétní místo pobytu. 
Pojedeme na Šumavu, do Beskyd nebo do Orlických hor 
a Podorlicka? Je důležité vědět, co si pod značkou Orlické 
hory a Podorlicko návštěvník představí, jakou nabídku, jaké 
emoce a atmosféru. Hlavní činností sdružení je tedy pro-
pagace značky a image destinace, nabídky i klíčových pro-
duktů. Ta stojí na síti spolupracujících subjektů, produkty  
a pozvánku do destinace tak stavíme i na Hotelu Studánka. 
Do této kategorie spadá široké portfolium aktivit. V obec-
né rovině je to od ediční činnosti s vydáváním ucelených 
image a tematických propagačních materiálů s pozvánkou 
do destinace, postavené vždy na některém z klíčových pro-
duktů, nosných témat či konkrétních subjektů destinace, 
přes propagaci na veletrzích, propagačních akcích na území 
destinace a ve zdrojových regionech, semináře pro odbor-
níky cestovního ruchu, PR komunikaci a placenou reklamu  

v médiích, pořádání press tripů, koordinaci nabídky destina-
ce v síti informačních center vč. zajištění distribuce materi-
álů subjektu v území turistické oblasti, prezentaci na hlav-
ním turistickém portále, tematických webech vč. propagace 
balíčků až po sociální sítě se sdílením a propagací aktivit 
spolupracujících subjektů aj. Další doplňkovou službou, kte-
rou našim partnerům poskytujeme je dotační a marketingo-
vé poradenství, výroba propagačních materiálů, tvorba pro-
duktů, zajištění reklamy na míru, virtuální prohlídky, mobilní 
aplikace apod. Nejsme však marketingovou agenturou.“

Jakým je Hotel Studánka partnerem?
„Velmi významným. Ale nejen partnerem, dovolím si říci  

i patriotem tohoto regionu. Svědčí o tom nejen aktivní 
zapojení v DSOHP, ale vztah k regionu je vidět na každém 
kroku. Ať je to již formou využití potenciálu regionálních 
produktů, místních tvůrců, jako například spolupráce s řez-
bářkou a malířkou Jarmilou Haldovou až po image stojan 
destinace s propagačními materiály ve vstupní hale hotelu 
či zaškolení personálu. Ztotožnění se s regionem má hotel 
i ve svém úvodním sloganu „Ráj na úpatí Orlických hor…“. 
Jediné, co mi na webové prezentaci chybí, je propagace 
značky Orlických hor a Podorlicka s odkazem na turistický 

portál www.mojeorlickeho-
ry.cz s dalšími tipy na výlety  
v tomto regionu. Hotel Stu-
dánka je nejen součástí této 
značky, ale zároveň ji význam-
nou měrou vytváří.“

Co může od DSOHP Hotel 
Studánka očekávat v násle-
dujícím období?

„Se začátkem roku se roz-
jíždí tradičně seriál veletrhů 
cestovního ruchu, na kterých 
je nabídka našich členů a part-
nerů prezentována. Pro letoš-
ní rok se bude DSOHP účast-
nit kromě hlavních veletrhů  
v Brně, Praze či Hradci Krá-

lové, i veletrhu For Bikes Praha, na kterém budeme zvát 
všechny milovníky cykloturistiky rovněž na Podorlickou piv-
ní stezku a Hotel Studánka. V rámci ediční činnosti je pro 
letošní rok plánováno kromě oblíbených Turistických novin 
Orlických hor a Podorlicka, kde každoročně zveme formou 
příjemného PR článku také na Studánku, i vydání repre-
zentativního image propagačního materiálu s prezentací 
pestré nabídky celé destinace, jíž je Studánka součástí. Pu-
blikace bude určitě i příjemným materiálem pro hotelové 
hosty. Ve spolupráci s Agenturou CzechTourism je v jedná-
ní vydání první ucelené turistické mapy destinace. S ohle-
dem na připravovanou propagaci ze strany CzechTourismu  
a platformy EDEN lze očekávat zájem a zvýšení zahraničních 
návštěvníků. S jarní sezonou se rozjedou propagační akce.  
V plánu činnosti pro letošní rok nechybí spolupráce s médii.“

Jaké je vaše profesní přání do budoucnosti?
„Orlickým horám a Podorlicku bych přála co nejvíce patri-

otů, hrdých na svůj region, lidí s nadhledem, se zájmem  
a chutí společnými silami přispívat k dobré atmosféře, ima-
ge a rozvoji cestovního ruchu této krásné turistické oblasti. 
Značka regionu i vlastní činnost destinační společnosti je  
i mezi rezidenty, tedy lidmi, kteří zde žijí, stále málo známá. 
Mnozí jsou překvapeni, jak pestrou nabídku a jak krásná 
místa jejich domovská destinace nabízí. Také bych společ-
nosti přála silné partnery, kteří by podpořili další rozvoj  
a zviditelnění destinace, však citlivou cestou, aby nepřišla  
o své vnitřní bohatství.“
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Studánka se stala
svatebním místem roku 2017
Soutěž Svatební místo roku 2017 je v pořadí již 5. roč-
níkem soutěže, která vznikla ze spolupráce svatební-
ho magazínu Marriage Guide a největšího podzimního 
svatebního veletrhu Svatební Expo s cílem porovná-
vat a hodnotit místa nabízející možnosti uspořádání 
kompletní svatby a svatební hostiny. Možná tato sku-
tečnost nás inspirovala pokusit se zařadit mezi místa, 
která obsazují první příčky po celé ČR a jsou spojová-
na právě s touto příležitostí.

Protože se naše letovisko zdaleka nezaměřuje pouze 
na koordinaci a organizaci takových akcí, výsledky této 
soutěže roku 2017 nás velice potěšily a mile překvapily.  
Letovisko Studánka se v celorepublikové soutěži umístilo 
na 15. místě. Ještě větší radost nám udělala informace, že 

jsme první v Královéhradeckém kraji, kteří se takto umís-
tili. Tato skutečnost nás opět povzbudila a inspirovala 
ke stálemu zvyšování kvality služeb a k dalším inovacím. 
Vždy se však snažíme použít naši nejsilnější zbraň, díky 
které zároveň tyto služby zdokonalujeme, a to osobní 
přístup ke každé konané akci, osobní přítomnost vedení 
a rodinné prostředí, které všichni hosté vítají. Proto se 
těšíme, že se zúčastníte dalších akcí v našem Letovisku  
a my se opět dobře umístíme.

Ing. Matěj Novák

Místo stvořené 
pro svatbu
Letovisko Studánka se v Královéhradeckém kraji umístilo 
na prvním místě.
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Závěrečný hon ve Svatohubertské 
bažantnici Třebešov

Matrix info | správa

Královnou závěrečného honu se stala Ing. 
Lenka Martínková ze Správy KRNAP.

Vítězové tipovací soutěže, kteří se svým tipem v počtu nalovených 
bažantů nejvíce přiblížili celkovému výřadu honu.
(zleva: Milan Žid, Petr Charvát, Pavel Rolc a trubač Libor Burian ml.)

Závěrečný hon v MS 
MATRIX zdravili i naši 
přátelé - kamarádi po-
lovníci ze Slovenska. 
Hon oslavovali prací 
na úklidu sněhu před 
Sněžnou jámou (Lesy 
Slovenské republiky 
- státní podnik, od-
štěpný závod Košice 
- revír Stará Voda).

Dne 26. ledna 2018 uspořádala myslivec-
ká společnost MATRIX pro divizi WOOD 
a její obchodní partnery hon na bažanty.

Honu se zúčastnilo 28 lovců a svoji bezpeč-
nou a dobrou střelbou přispěli k bohatému 
výřadu.

Tento hon byl závěrečným honem ve 
Svatohubertské bažantnici Třebešov a mysli-
vecká společnost MATRIX tím důstojně uzavře-
la bažantí honovou sezónu 2017/2018.

,,České myslivosti“ ZDAR!
Pavel Grund

myslivecký hospodář MS MATRIX a.s.

Účastníci honu při výloži po 5. leči (zleva Ing.Libor Burian, Evžen Rojek 
a Petr Charvát)
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recepty od Farmy Třebešov

Pečený jelení hřbet se šípkovou omáčkou 
a smaženými bramborovými noky
Potřebujeme: na maso 1 900 g jeleního hřbetu, 50 g rostlinného oleje, 100 g másla (82%), 10 g šupinaté soli; na noky: 1 000 
g brambor (varný typ B), 100 ml polotučného mléka, 20 g másla (82%), 60 g hrubé mouky, 40 g soli, 100 g vajec, 0,2 g mletého 
muškátového květu, 500 g rostlinného oleje (na smažení); na omáčku 90 g slaniny bez kůže, 150 g mrkve, 150 g celeru, 100 
g kořenové petržele, 1 g celého černého pepře, 1 g bobkového listu, 1 g celého nového koření, 50 g citronů, 200 ml suchého 
červeného vína, 250 g šípkového džemu, 20 g soli, 30 g třtinového cukru, 75 g žluté cibule, 100 g mražených brusinek, 15 g čers-
tvého tymiánu, 1 000 ml zvěřinového vývaru vlastní výroby; doplňky: 70 g másla (82%), 150 g mrkve, 150 g celeru, 50 g anglické 
slaniny, 1 g šupinaté soli, 1 g cukru krystal, 15 g čerstvého tymiánu, 300 g oleje

Příprava masa:
1. Očištěný jelení hřbet nakrájíme na steaky o hmotnosti 190 g a mírně je potřeme olejem.
2. Vložíme do rozpálené pánve a opečeme je ze všech stran, aby maso samo „odskočilo“ a nemělo opečenou kůrku.
3. Poté přidáme máslo, osolíme je a necháme pěnit tak dlouho, až vznikne tzv. hnědé máslo, které poté přeléváme přes steaky.
4. Následně maso přemístíme na pekáč a dopečeme v troubě předehřáté na max. 150 °C asi 10 minut.
5. Tlakem prstu na střed masa zkontrolujeme stupeň propečenosti – jelena připravujeme na „rare“ a maso by mělo být pružné.
6. Steaky necháme odpočinout v 60 °C asi 10 minut a podáváme.

Příprava noků:
1. Brambory uvaříme den předem ve slupce, oloupeme je a následující den nastrouháme na jemném struhadle.
2. Dále si připravíme odpalované těsto.
3. Do kastrůlku dáme mléko, máslo, ochutíme solí a muškátovým oříškem.
4. Jakmile se mléko vaří, přisypeme hrubou mouku a rychle ji rozmícháme, aby se nevytvořily hrudky.
5. Zmírníme příkon tepla a hmotu restujeme tak dlouho, dokud se neodlepuje od vařečky a stěn.
6. Poté hmotu vychladíme a postupně do ní vmícháme vejce.
7. Těsto lehce smícháme s nastrouhanými bramborami a dochutíme solí.
8. Pomocí lžic tvarujeme noky, které pozvolna smažíme v oleji do zlatavé barvy.
9. Hotové noky odkládáme na papírovou utěrku, aby se do ní vsákl přebytečný tuk.

Příprava omáčky:
1. Postup odpovídá základnímu receptu s tím rozdílem, že se omáčka nepřipravuje společně s masem.
2. Ingredience vaříme ve vývaru zhruba 20 minut, aby zelenina změkla a chutě se prolnuly.
3. Poté vše rozmixujeme do hladka, přecedíme a hotovou omáčku ještě povaříme.
4. Nakonec ji zjemníme vmícháním kostiček vychlazeného másla.
5. Konzistence omáčky je hustě tekoucí.

Zdroj: makro.cz
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Naši oslavenci
v únoru 2018

Matrix info | oslavenci

Matrix Hotels, s.r.o.
Didkovský Vitalij
talavašek Miloslav

divize Wood
Tenglerová Alena
Smutný Martin
Bubeníčková Lenka

divize Správa
Mikulecký Daniel
Hochmalová Renáta

Dřevocentrum CZ, a.s.
Čížek Josef
Honc Pavel
Jiroud Michal
Lupínek Jan
Kašparová Vladislava
Michalek Pavel
Smola Jiří
Svoboda Michal
Šanca Vojtěch
Šeďa Radoslav

divize Windows
Cifra Richard
Kufová Jana
Králová Ladislava
Krupka Pavel
Vuong Dinh Nghia
Tarant Petr

divize automotive
Šandorka Michal
Horák Matěj
Prchalová Iva
Přikryl Tomáš

Farma Třebešov, s.r.o.
Marková Miloslava

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

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

Zaměstnanecké Benefity

Den volna
navíc

„Přejeme všem našim zaměstnancům, aby den svého narození šťastně oslavi-
li se svými nejbližšími. Společné chvíle s rodinou, přáteli a blízkými jsou krásný-
mi okamžiky k nezaplacení. Zážitky a pocity, které si z těchto okamžiků odnášíme, 
nám nikdo nevezme. Snažíme se pro tyto okamžiky vytvořit prostor a proto našim 
zaměstnancům nabízíme den placeného volna navíc v den narozenin. Užijte si ho, je jen Váš!“ 

Vedení společnosti MATRIX a.s.

Levnější
elektřina

Mobilní
tarify

Závodní
stravování

Sleva na zboží
Matrix

Životní
pojištění

Penzijní
připojištění

Doporuč
kolegu

Doporuč
zákazníka



Kompletní sortiment lepidel
 » Polyuretany
 » Epoxidy
 » Metylmetakryláty
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 » Primery
 » Čističe
 » Aktivátory

Aplikační technika
 » Pistole
 » Mixéry
 » Průmyslové pumpy
 » Příslušenství a náhradní díly


