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TECHCENTRUM
Představujeme nové 

skupiny Matrix Automotive

Ve společnosti Matrix Automotive chceme být stále lepší a být si jisti 
tím, že naše technologie budou splňovat požadavky i těch 

nejnáročnějších zákazníků. Proto jsme v roce 2016 otevřeli laboratoř 
pro testování lepených spojů. 

Na začátku třetí dekády 21. století pro Vás otevíráme zcela nové 
technologické centrum pro komplexní testování poskytovaných 

technologií.

CCO VŠE NOVÉ STŘEDISKO NABÍZÍ
Techcentrum Matrix je rozděleno do dvou základních provozních částí. V jedné 

části se věnujeme teorii a testování lepených spojů, v druhé části pak provádíme 
praktické zkoušky technologií povrchových úprav, lepicích systémů, čištění 

povrchů a ukázky pneumatického nářadí.

Více info na
matrix-automotive.cz/techcentrum
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Slovo ředitele
MATRIX Automotive
Jaroslav Švarc

Téma čísla: 4MATRIX Automotive otevřel 
špičkové Techcentrum 
a laboratoře
Divize Automotive se od září může pochlubit jednou z největších 
investic do svého technologického zázemí. Díky tomu se navíc řadí 
mezi leadery na českém a slovenském trhu v testování lepených 
spojů. Právě to zajišťuje kombinace na evropské úrovni vysoce pro-
školeného personálu a moderní laboratoře plné špičkového vyba-
vení, které umožňují provádět celou řadu testů pro návrh a dodání 
správného řešení zákazníkovi.

24
18Windows dokončil 

rekonstrukci kulturního 
domu v Chlumci
V krásném prostředí na úpatí Krušných hor leží malé město Chlumec, 
které v minulém a letošním roce rekonstruovalo svůj obecní úřad  
a kulturní dům. Obě instituce sídlí v jedné budově a o dodávku okenních  
a dveřních otvorů se postaral MATRIX Windows. 

V životě lidském, který se měří ne jeho dél-
kou, ale kvalitou, jsou důležitým okamžikem 
milníky. V soukromém životě je to narození, 
maturita, promoce, svatba nebo příchod po-
tomka. V profesním životě divize Automotive 
právě jedním z významných milníků prochází-
me. Po vzniku divize, věnování se technologiím 
povrchových úprav a posléze lepicím průmys-
lovým procesům, je zde zrození sofistikova-
ného Techcentra a profesionální laboratoře. 
Věřím, že i tento milník si bude historie dlouho 
pamatovat. 

Tak ať se i Vám, milí čtenáři, lepí štěstí na paty... 

Jaroslav Švarc

Studánkou se prohnal 
Hurikán aneb Skvělý 
koncert v amfiteátru
Tentokrát za sebou Hurikán nezanechal žádné škody, ale naopak 
mnoho spokojených duší a šťastných tváří.  Tímto Hurikánem nebyl 
nikdo jiný než trojnásobný Zlatý slavík Dalibor Janda, který vystou-
pil ve čtvrtek 22. srpna s kapelou Prototyp a dcerou Jiřinou Annou 
Jandovou v amfiteátru Letoviska Studánka.
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S vozy Autocentra MATRIX 
se v Solnici najelo téměř 
3000 km
Sto padesát osm jízd a téměř tři tisíce najetých kilometrů. To je účet 
deseti vozů značky Škoda, se kterými se jezdilo na Dni testovacích 
jízd v rámci Rodinného festivalu se Škoda Auto v Solnici. Tradiční 
zakončení letních prázdnin se konalo v neděli 1. září v areálu Spor-
tovního klubu Solnice a jeho blízkém okolí.

TECHCENTRUM
Představujeme nové 

skupiny Matrix Automotive

Ve společnosti Matrix Automotive chceme být stále lepší a být si jisti 
tím, že naše technologie budou splňovat požadavky i těch 

nejnáročnějších zákazníků. Proto jsme v roce 2016 otevřeli laboratoř 
pro testování lepených spojů. 

Na začátku třetí dekády 21. století pro Vás otevíráme zcela nové 
technologické centrum pro komplexní testování poskytovaných 

technologií.

CCO VŠE NOVÉ STŘEDISKO NABÍZÍ
Techcentrum Matrix je rozděleno do dvou základních provozních částí. V jedné 

části se věnujeme teorii a testování lepených spojů, v druhé části pak provádíme 
praktické zkoušky technologií povrchových úprav, lepicích systémů, čištění 

povrchů a ukázky pneumatického nářadí.

Více info na
matrix-automotive.cz/techcentrum



Slavnostní otevření nových 
prostor
Slavnostní přestřižení pásky u příležitosti dokončení rekonstrukce 
a otevření nových prostor technologického zázemí divize MATRIX 
Automotive a nové recepce se konalo v pondělí 26. srpna 2019.



MATRIX Automotive otevřel špičkové 
TECHCENTRUM a LABORATOŘE

Divize Automotive se od září může pochlubit jednou z největších investic do svého technologického 
zázemí. Díky tomu se navíc řadí mezi leadery na českém a slovenském trhu v testování lepených 
spojů. Právě to zajišťuje kombinace na evropské úrovni vysoce proškoleného personálu a moderní 
laboratoře plné špičkového vybavení, které umožňují provádět celou řadu testů pro návrh a dodání 
správného řešení zákazníkovi.

Právě to je totiž krédem divize Automotive, u které spolupráce nekončí tím, že zákazníkovi nabídne 
kvalitní produkt. Dalším požadavkem je předprodejní, ale také poprodejní servis včetně možnosti 
individuálních testů přímo na požadovaných produktech či vzorcích. Výsledkem je komplexní řešení, 
které zákazník jinde nenajde.

Techcentrum divize Automotive však není vybaveno pouze laboratoří, ale také centrem pro tes-
tování povrchových úprav. Zákazník si tak fyzicky může osahat špičkové vybavení pro broušení, 
leštění, případně lepení. Práci se zařízením si zákazník vyzkouší a vyškolený personál mu potom 
nabídne profesionální ukázku aplikací i použitých materiálů. A právě komplexnost nabízeného 
řešení povznáší MATRIX Techcentrum&Laboratory do nejvyššího segmentu dodavatelů řešení 
tohoto typu.
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Komplexní řešení na jednom místě, 
to je nové TECHCENTRUM 
A LABORATOŘ divize Automotive

Odtrhoměr 
Mobilní testovací zařízení pro 
práci v terénu 

Kamerový mikroskop
Pro detailní kontrolu lepených spojů
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MATRIX INFO | téma čísla 

TECHCENTRUM
Speciálně vybavená místnost určená pro aplika-
ce povrchových úprav se zaměřením na brouše-
ní a leštění umožňuje zákazníkovi v praxi vidět 
nejenom aplikační produkty, ale také nejvhod-
nější vybavení, které tým profesionálů doporučí 
pro jeho konkrétní požadavky.

Aplikaci je možné vyzkoušet na dvou odsáva-
cích aplikačních stolech v pevném nebo mobil-
ním provedení. Techcentrum je navíc připrave-
no zajistit ukázku na mobilním zařízení i přímo 
u zákazníka. Techcentrum umožňuje návštěvu  
i početnějších skupin tak, aby každý z účastníků 
měl perfektní výhled na prováděnou aplikaci. 
Celý prostor je navíc odsáván a filtrován od pra-
chových částic pro zajištění ochrany zdraví při 
práci, což je dalším důležitých faktorem vhodné-
ho řešení aplikace v praxi. A i pro tento segment 
má MATRIX Automotive připravenou celou řadu 
řešení.

A jelikož MATRIX Automotive nenabízí pou-
ze dodávku řešení, ale také záruční a pozáruč-
ní servis, je součástí Techcentra také špičkové 
servisní pracoviště, které nabídne zákazníkovi 
nejenom opravy používaných zařízení, ale také 
provozní údržbu. Servisní středisko bylo na-
víc vybaveno nejmodernějšími produkty pro 
zajištění rychlejšího vyřízení servisního úkonu  
s cílem uvést opravované zařízení do původních 
výkonnostních podmínek.

Brusný stůl DYNABRADE

Eliminuje znečištění vzduchu během 
brusných operací. Stůj je ideální pro 
práci s nemetalickými materiály - dře-
vo, plast, kompozitní materiály, sklo, 
aj. Stůl je možné používat se vzdu-
chovým i jiným nářadím, protože je 
vybaven vlastním pohonem.

LABORATORY
Nejvýraznějšího rozšíření se dočkala laboratoř pro aplikaci a testování lepených spojů, což je druhý 
směr, kterým se MATRIX Automotive ubírá díky faktu, že lepené aplikace dnes nabízejí komplexnější 
řešení než konvenční spoje. Právě lepení si však vyžaduje opravdu širokou škálu testů, které zaručí 
zákazníkovi trvanlivost a spolehlivost aplikovaného řešení.

Laboratoř je tedy vybavena nejmodernějšími stroji pro testování klimatických vlivů, mechanické 
odolnosti jednotlivých spojů a samozřejmě následnou analýzou poruchy spoje či materiálu. Zákazník 
tak dostane opravdu komplexní řešení, kde asi nejvýraznější roli hraje fakt, že analýza může být 
prováděna přímo na jeho materiálech a nespoléhá se tak pouze na obecné testy bez specifického 
zadání.

Obsluha laboratoře navíc patří mezi evropskou elitu v testování lepených spojů a v této návaz-
nosti také probíhá certifikace laboratoře tak, aby zákazník na konci celého průběhu obdržel garan-
tovaný a také certifikovaný protokol o provedených testech.

Průmyslový vysavač DYNABRADE

Vysavač je ideální pro odsávání prachu a částic dřeva, plas-
tu, z broušení tmelů nebo laminátů. Tělo vysavače tvoří 
plechová nerez-ocelová elektricky vodivá nádoba o obje-
mu 78l nebo polykarbonátová elektricky nevodivá nádoba 
o objemu 94l. Vysavač je určen pro suché vysávání. Vy-
savač má široké možnosti použití a volitelného příslu-
šenství.

Laboratorní automatická digestoř 
Kontrola čistoty prostředí při práci s chemickými 
látkami

Klimakomora pro simulaci stárnutí
Víme jak bude vypadat lepený spoj za 15 let

Horkovzdušná pec
Pro testování teplotní odolnosti lepených spojů

Demo nářadí
Aplikační technika  
pro různá použití

Kamerový mikroskop
Pro detailní kontrolu lepených spojů

Chemicky odolná polyuretanová 
podlahová stěrka 
S antibakteriální a antistatickou úpravou pro 
použití v laboratořích
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MATRIX INFO | téma čísla

Jelikož si firma MATRIX potrpí na tradicích  
a symbolech, nepřekvapí fakt, že celé nové tech-
nologické zázemí divize Automotive je umís-
těno v historických prostorách hlavní budovy  
a svojí rozlohou zaobírá takřka celé přízemní prostory. 
Mimo laboratoří a servisního a skladovacího zázemí 
však přízemí hlavní budovy ukrývá také vstupní halu  
s recepcí a sociálním zázemím. A samozřejmě by v rámci 
rekonstrukce nebylo vhodné tyto prostory neopravit.

MATRIX nepůsobí pouze na trhu automobi-
lového průmyslu, ale její divize Windows, Wood  
a dceřiná společnost Dřevocentrum CZ, a.s. nabízí celou 
řadu řešení a produktů pro stavebnictví. Právě proto  
se tyto produkty při rekonstrukci použily.

V opravdu impozantních prostorách vstupní haly  
s nádherným klenbovým stropem z 18. stolení tak vznik-
la nová zasedací místnost s kapacitou až 12 osob, která 
nabízí také multimediální vybavení pro pracovní schůzky 
a jednání, navíc díky historické pískovcové plastice symbo-
lizující znak české státnosti nese zasedací místnost název 
U českého lva. Zasedací místnost je od dalšího prostoru 
oddělena velmi atypickou skleněnou zástěnou, kterou 
včetně dalších skleněných sestav dodávala divize MATRIX 
Windows. Na tomto řešení navíc naši „oknaři“ ukázali, že 
jejich krédem není jen klasické plastové, dřevěné nebo hli-
níkové okno, ale dokáží se poprat i s klenutým stropem  
a celoprosklenými stěnami.

Hned po vstupu do budovy samozřejmě nesmí chybět 
recepce, kde se personál stará nejenom o uvedení zá-
kazníků a hostů, ale také o zpracování pošty a komplexní 
zpracování firemní komunikace. Krásná kombinace mo-
derních materiálů zde doplňuje příjemný a teplý dřevěný 
obklad ze sortimentu divize MATRIX Wood, který lze vyu-
žít jak v interiéru, tak v exteriéru. Modřínové aplikace se 
dočkala dokonce i dříve zmiňovaná zasedací místnost, kde 
najdeme nádhernou a atypickou modřínovou podlahu.

Dceřiná společnost Dřevocentrum CZ, a.s. pak pro ce-
lou rekonstrukci dodávala nejenom spojovací materiál, či 
speciální laky pro ošetření dřevěných povrchů, ale také 
kompletní vybavení laboratoří a Techcentra nábytkem.  
A právě díky tomu Dřevocentrum CZ, a.s. ukázalo šířku 

svého sortimentu a komplexnost nabízených řešení. La-
boratorní vybavení je totiž poměrně specifickým produk-
tem a pracovníci Dřevocentra se i zde cítí silní.

Celá vstupní hala a k tomu i přilehlé sociální zařízení 
nyní nabízejí příjemný prostor pro čekání na schůzku či 
školení a navodí pohodovou atmosféru přírodními mate-
riály v tak atypických historických prostorách, kterými se 
může pyšnit jen velmi málo firem.

Modřínový fasádní obklad
Rhombus profil 24x100
produkce MATRIX WOOD

Skleněná interiérová stěna 
Profil Office MB45 + zasklení Connex 6.6.2
produkce MATRIX WINDOWS

Nábytkové vybavení recepce
Deskové materiály, barvy, laky, spojovací ma-
teriál z produkce Dřevocentrum CZ a.s.
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„Rád bych poděkoval 
všem kolegům, kteří na rekonstrukci trávili 

čas nad rámec povinností. Na prvním místě to je 
Ondřej Snížek, potom Lukáš Pátek a Ing. Martin Konvalina.“

Ing. Jan Štěpánek





Rekonstrukcí prošly i prostory  
ředitelství MATRIX, a.s.

Tým realizující rekonstrukci se neza-
stavil před žádnou výzvou. Díky tomu 
prošly rekonstrukcí i prostory vedení 
společnosti ve třetím podlaží budovy. 

Zde jsou umístěny kanceláře vrcholo-
vého managementu, ale také zasedací 
místnost s kapacitou 12 osob, která nyní 
nabízí velmi netradiční pohled na celý 

areál společnosti MATRIX, a.s., a to díky 
speciální prostorové tapetě.

Příjemné prostředí nabízí také vstup-
ní chodba, která propaguje propojenost 
všech středisek Holdingu MATRIX v rám-
ci celé rozlohy České republiky a zajistí 
návštěvníkům managementu příjemně 
strávené chvilky při čekání na jednání.
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MATRIX INFO | autocentrum

Budoucnost v Třebešově již dnes. U hlavní 
budovy je nová elektronabíječka

Třebešovská firma MATRIX, a.s. se rozhodla rozšířit po-
krytí elektro nabíjecích stanic na Rychnovsku. První vlaš-

tovkou je nabíjecí stanice pro návštěvníky a obchodní 
partnery přímo před hlavní budovou společnosti, která 
je v provedení WallBox eNext Park s příkonem až 22 
kW s možností nabíjení jednoho vozu. Stanice nabízí 
flexibilní autorizaci za pomoci RFID čtečky, případně 

po připojení kabelu dojde k aktivaci nabíjení přímo 
obsluhou recepce.

První nabíjecí stanice tak nastavuje směr, 
kterým se společnost MATRIX rozhodla vydat  
v příštích měsících, kdy dojde k rozšíření dobíje-
cích stanic pro návštěvníky hotelu Studánka**** 
a pak především v Autocentru MATRIX v Lipov-

ce, kde bude osazena i výkonnější rychlonabíječ-
ka umožňující nabíjení buď dvou vozů současně 

s příkonem 22 kW nebo jednoho vozu s příkonem  
44 kW. Autocentrum tak bude plně připraveno na 
prodej elektromobilů značky Škoda, který začne 
první modely nabízet už na podzim 2019.

Mapa elektro nabíjecích stanic na Rychnov-
sku se tak v nejbližších měsících rozšíří hned  
o tři nové lokality.
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Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

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

MATRIX INFO | aktuality

V Novém Hrádku v Orlických horách se 10. srpna konalo 
slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku, kterou v Králo-
véhradeckém kraji vyhrál právě Nový Hrádek. Na akci nechy-
bělo ani Autocentrum MATRIX, které přispělo poukazem  
na půjčení automobilu Škoda na víkend.

Autocentrum MATRIX 
sponzorovalo soutěž 
Vesnice roku

Kolektiv divize MATRIX Windows přichází o stabilního  
a platného člena týmu. Do důchodu totiž míří Petr Tarant, 
který se truhlařině a především potom výrobě oken věnoval 
ve společnosti MATRIX dlouhých sedmnáct let. V důchodu 
se ale určitě nudit nebude, protože jak sám při rozloučení 
uvedl, vedle zahrady má celou řadu dalších koníčků. Dár-
kový balíček od Farmy Třebešov za celou divizi předal její 
ředitel Tomáš Hrábek.

Po sedmnácti letech 
do důchodu. Windows 
přichází o platného člena

Zástupci Farmy Třebešov ve složení Pavel Grund (zvěřinový 
závod), Libor Burian ml. a agronomové Jan a Jiří Vránovi (na 
fotografii zleva) navštívili zahajovací den na výstavě Země 
živitelka v Českých Budějovicích. Po zahajovacím ceremoni-
álu, který vedl prezident republiky Miloš Zeman a ministr 
zemědělství Miroslav Toman se začali farmáři plně věnovat 
prohlídce bohaté výstavy.

Farma Třebešov 
na Zemi živitelce 
v Českých Budějovicích

Každý měsíc se konající porady vrcholného managementu 
společnosti MATRIX, které  jsou ustálenou a zajetou jistotou. 
Tento červen se ale obvyklá rutina proměnila v malé dobro-
družství, protože se porada konala v krásném prostředí obo-
ry Bědovice. Na 18. červen tak ředitelé jednotlivých divizí  
a dceřiných společností holdingu jistě nezapomenou.

Začátek léta zpestřila 
výjezdní porada 
do netradiční lokality



skoda-superb.cz

Elegantní ŠKODA SUPERB přijíždí s řadou inovací
Vlajková loď automobilky ŠKODA se představuje v designově osvěžené podobě, 
a navíc nově i ve verzi SCOUT, která díky zvýšenému podvozku a inteligentnímu 
pohonu 4x4 vybízí k dobrodružství a pokoření náročnějšího terénu. Řada moderních 
asistenčních systémů se stará o bezpečnost posádky a řidiči poskytuje dokonalou 
ovladatelnost vozu. Přesvědčte se sami u svého oblíbeného prodejce a rezervujte 
si bezplatnou testovací jízdu. Na Vás záleží.

Kombinovaná spotřeba: 4,9 – 7,1 l/100km
CO2 kombinované: 129 – 162 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 292,6
www.matrix-as.cz

  NOVÁ
ŠKODA SUPERB SCOUT
 Na Vás záleží

Untitled-79   1 4.7.2019   11:36:10
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S vozy Autocentra MATRIX 
se v Solnici najelo téměř 3 000 km

Sto padesát osm jízd a téměř tři tisíce najetých kilome-
trů. To je účet deseti vozů značky Škoda, se kterými se 
jezdilo na Dni testovacích jízd v rámci Rodinného festi-
valu se Škoda Auto v Solnici. Tradiční zakončení letních 
prázdnin se konalo v neděli 1. září v areálu Sportovního 
klubu Solnice a jeho blízkém okolí.

Dveře všech vozů bohaté modelové řady Škodovky se 
doslova netrhly. Velký zájem vzbudil především nejnovější 
přírůstek, crossover Kamiq. Obletovaná byla také ještě no-
votou vonící Scala nebo Kodiaq ve variantě RS.

Součástí testovacích jízd bylo i slosování o Škoda origi-
nální příslušenství v hodnotách pět, tři a jeden tisíc korun. 
Šťastní výherci byli vylosováni za účasti ředitele Autocentra 
MATRIX Miroslava Moravce a vedoucí prodeje Zdenky Ško-
pové za skvělého moderátorského výkonu Libora Boučka. 
Vylosovaným šťastlivcům namontují originální příslušenství 
Škoda pod dohledem zkušených mechaniků v Autocentru 
MATRIX.

Jedinečnou akci připravila společnost Škoda Auto společ-
ně s městem Solnice a hlavním tahákem byl vedle již zmí-
něného moderátora Libora Boučka Xindl X, známý a popu-
lární hudebník z Prahy. Příchozí se mohli zúčastnit také již 
jedenáctého ročníku koloběžkiády, zhlédnout dětské před-
stavení Křejčíka Honzy nebo ukázky činnosti dobrovolných 
hasičů či králičího hopu. A to vše za neustávajícího provozu 
matrixáckých škodovek, které s železnou pravidelností vy-
rážely na svůj osmnáctikilometrový okruh.
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Na české silnice přichází Kamiq. 
První crossover značky Škoda

Nový přírůstek do rodiny je zde. 
Automobilka Škoda představila 
nový model Kamiq, který bude od 
4. září možné koupit i v Autocentru 
MATRIX v Lipovce. První crossover 
mladoboleslavské značky, který 
stojí na stejné platformě jako Ško-
da Scala, Seat Arona nebo Volks-
wagen T-Cross nabízí prostornou 
kabinu, bohatou výbavu, ale také 
překvapivě úsporný motor. To 
všechno si redakce MATRIX Info 
ověřila na dvoudenním testování  
v krásných lokalitách francouzské-
ho Alsaska a na serpentinách po-
hoří Vogézy.

Kamiq je již třetím členem SUV 
modelů značky Škoda a stejně jako 
oni jeho název končí na Q. Jméno sa-
motné je potom odvozeno od jazyka 
Inuitů, ve kterém znamená, že něco 
padne jako ulité. A pro mnoho moto-
ristů by tento název mohl být skuteč-
ně výstižný.

Kamiq stejně jako větší kolegové 
Kodiaq a Karoq nabízí prostorný in-
teriér a díky vyšším sedadlům se do 
něho lépe nastupuje. Rozvor náprav 
v hodnotě 2 639 mm je větší než  
u Škody Karoq, a proto si dostateč-
ného pohodlí dopřejí i cestující na 
zadních sedadlech. Kufr nabízí solid-
ních 400 litrů. Vyšší světlá výška zase 

umožní pohodlnější jízdu terénem. 
Ale do ničeho divokého se určitě ne-
pouštějte, crossover Kamiq je spíše 
městské auto.

Po příletu do švýcarské Basileje 
zaměstnanci Škodovky novinářskou 
delegaci uvedli hned k přistaveným 
vozům. S kolegou z Mladé Fronty 
Bohumilem Brejžkem jsme si vybra-
li světle černou variantu s litrovým 
motorem o výkonu 85 kW a manuální 
převodovkou. Shodli jsme se, že ma-
nuální řazení bude v četných serpen-
tinách Vogéz větší zábava. A skutečně 
tomu tak bylo.

Na první dojem si řidič připadá, že 
sedí v jiném mladoboleslavském mo-
delu – Scale. Interiér je především díky 
nepřehlédnutelnému displeji skuteč-
ně v podstatě totožný. Chybí mi ale 
tlačítko na vypínání systému motoru 
start-stop, na které jsem zvyklý třeba 
z nové Fabie. No nic, člověk se bude 
muset přizpůsobit. Sedadlo, volant 
a zpětné zrcátko je rychle nastaveno 
do požadovaných poloh a sedí se mi 
velmi pohodlně. Můžeme vyrazit na 
horskou etapu, která končí v téměř 
třísettisícovém Štrasburku, domovu 
Evropského parlamentu.

Jak už to u dnešních aut bývá, i Ka-
miq je plný různých bezpečnostních 

prvků. Na zpětných zrcátcích je na 
vnitřní straně indikace auta v mrtvém 
úhlu. Nechybí ani tolik inzerovaný 
asistent pro udržování vozu v jízdním 
pruhu. Neznalí věci si musí chvíli zvy-
kat, ale to dlouhý čas nezabere.

Kamiq má o 39 mm vyšší podvozek 
než Scala a jezdí se s ním pohodlně 
a bez větších problémů. V zatáčkách 
sedí škodovácká novinka výborně  
a věřte mi, že ji neustálé kroucení vo-
lantem na serpentinách Vogéz sku-
tečně prověřilo. Navíc pršelo, takže 
jsme podvozek na platformě MQB-A0 
skutečně vyzkoušeli.

Asi sto čtyřicet kilometrů za vo-
lantem benzinového litru naměřilo 
ve dvou lidech příjemnou spotřebu 
5,6 litru. I to je důvod, proč reklamní 
slogan Škody Auto k novému vozu – 
Budete si rozumět – může skutečně 
vycházet z reality. Nový vůz si navíc 
podle informací ČTK již objednalo  
na 1 600 zákazníků.

V základní verzi s litrovým benzino-
vým motorem o výkonu 70 kilowattů 
vychází Kamiq na 379 000 korun, s bo-
hatší výbavou potom na necelých 410 
tisíc korun. Na Rychnovsku si budete 
moci nový přírůstek značky Škoda 
vyzkoušet již od 4. září v Autocentru 
MATRIX Lipovka.



MATRIX INFO | 17

MATRIX INFO | autocentrum

již od Kč379 900

Pocit naprostého bezpečí získáte pokaždé
v novém voze ŠKODA KAMIQ
Praktický, chytrý, vyspělý. Navštivte naši prodejnu a využijte jedinečnou příležitost přesvědčit 
se o kvalitách nejnovějšího modelu ŠKODA KAMIQ.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 112–116 g/km

PROAKTIVNÍ OCHRANA
CESTUJÍCÍCH

ASISTENT ZMĚNY JÍZDNÍHO
PRUHU

9 AIRBAGŮ JIŽ V ZÁKLADU

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 292, 6
www.matrix-as.cz

   NOVÁ 
ŠKODA KAMIQ

Budete si rozumět

Untitled-235   1 20.8.2019   13:35:07
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Windows dokončil rekonstrukci 
kulturního domu v Chlumci
V krásném prostředí na úpatí Krušných hor leží malé 
město Chlumec, které v minulém a letošním roce re-
konstruovalo svůj obecní úřad a kulturní dům. Obě 
instituce sídlí v jedné budově a o dodávku okenních  
a dveřních otvorů se postaral MATRIX Windows. 

Zaměstnanci z Lipovky do společných prostor v přízemí 
budovy vyrobili a nainstalovali hliníkové fasády, protipožár-
ní a automatické dveře, vše z profilového systému Aluprof. 
Do kanceláří ve druhém patře byly použity plastové prvky  
v nadstandardní výbavě.

Dominantou objektu je 12 metrů vysoká hliníková fasáda 
MATRIX MB-SR50N, která tvoří prosklenou část pomocí 
spojení dvou hliníkových fasád o různých hloubkách svislých 
hliníkových sloupů před stropní konstrukcí mezi přízemím  
a druhým patrem. Jedná se o složitý konstrukční detail, kte-
rý je náročný na zpracování a instalaci. Tým techniků divize 
si s tímto úkolem poradil na výbornou a posunul tak mož-
nosti a zkušenosti divize o krok dopředu. Windows je tak  
připraven na další a složitější projekty. Dále ve spodní části 
fasády jsou vsazeny automatické dveře, které slouží jako 
hlavní vstup do objektu a hned za nimi jsou druhé, které 
tvoří zádveří. Jak můžete vidět na fotografiích, ve vrchní 
části jsou instalovány velké hodiny, pro které bylo zapotřebí 
spočítat statiku celé otvorové konstrukce aby byla umožně-
na dilatace profilů. V ostatních společných prostorách byly 
montovány další hliníkové fasády v barvě antracit, dnes 
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Kontaktujte náš 
obchodní tým

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

Ladislava Králová, tel.: 777 712 780

velmi oblíbené mezi projektanty a investory. Tyto velké 
prosklené plochy zajistí dostatek denního světla v objektu  
a zároveň moderní nadčasový design.  Do vnitřních prostor 
byly použity protipožární dveře MATRIX MB-78EI, které 
tvoří jednotlivé požární únikové cesty dle projektové do-
kumentace. Požární odolnost těchto výrobků je 45 minut. 
Po tuto dobu minimalizuje prostup tepla a kouře, navíc má 
stejný vzhled jako nepožární fasáda.

Do kanceláří ve druhém patře byla dodána plastová 
okna MATRIX Premium z německého profilu Gealan S9000  
v oboustranné antracitové barvě. Tento druh oken má stej-
nou měrou vlastnosti a přednosti středového i dorazové-
ho těsnění. Okna od MATRIX Windows budou v Chlumci 
zárukou skvělé tepelné izolace, protože mají značnou kon-
strukční hloubku 83mm a šest profilových komor v rámu  
a také tři kontinuální těsnicí roviny. Významnou vlastností 
je celkový součinitel prostupu tepla, který má nízkou hod-
notu Uw=0,73 W/(m2.K).

Závěrem dodejme jednu zajímavost. Při znovuotevření 
kulturního domu místo, kde ještě nedávno pracoval MA-
TRIX Windows, navštívil místní rodák a známý herec Ma-
rek Taclík. Ten v těchto místech začínal se svou kariérou. 

Celá rekonstrukce chlumeckého kulturního domu vy-
šla na 80 milionů korun.
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320 kW strojní síly
Novou rozmítací pilu na třebešovské pilnici pohánějí dva motory, 
každý o síle 160 kW.

Bytelná a variabilní, to je nová 
rozmítací pila divize Wood

Lepší výtěžnost, produktivita a zhodnocení kvality 
dřevní hmoty. To si na pilnici v Třebešově slibují od 
nové rozmítací pily. Německý stroj od firmy MS, který 
nahradil starší model, pracuje pro divizi MATRIX Wood 
od července tohoto roku.

„Předchozí rozmítací pila měla pouze jednu hnanou hří-
del, nová je již dvouhřídelová. Na každou hřídel lze potom 
instalovat až 18 pilových kotoučů. Součástí technologie je 
i odsávání horní hřídele,“ popsal nový kus technologie zá-
stupce ředitele Ing. Tomáš Dostál.

Oproti staršímu modelu je největší rozdíl ve výšce pro-
řezu, tedy jakou výšku prizmy dokáže pila zpracovat. Stará 
pila mohla řezat maximálně 180 mm, ta nová zvládá prořez 
od 60 do 260 mm. Díky nové konstrukci kotoučů, kterými 
je stroj osazen, je možné dosahovat vyšší výtěže. Rychlost 
posuvu materiálu je plynule nastavitelná na hodnoty mezi 
5 až 30 m.s.

Model s označením HNS-2 – 160 pohání dva motory o síle 

160 kW. Starší stroj měl přitom pouze jeden 170 kW motor. 
„Nová pila posouvá technologii pilnice zase o krok dále 

a je velmi bytelné konstrukce. Zvolili jsme ji, protože je 
předpoklad, že bude sloužit velmi dlouho. Nechybí u ní sa-
mozřejmě ani bezpečnostní prvky, například systém klapek 
proti zpětnému vrhu,“ dodal Dostál.

Na středové a boční řezivo nová pila rozmítá v prosto-
rách nové pily v Třebešově, kde doplnila již tak velmi bohatý 
technologický park.
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V Třebešově se mi líbí rodinná 
atmosféra, říká Iveta Šplíchalová
Dvacetiletá praxe v dřevařském průmyslu předchází 
novou posilu týmu divize MATRIX Wood. Technicko-
-hospodářského pracovníka Ivetu Šplíchalovou přive-
dl do Třebešova ředitel Martin Mandys. Vystudovaná 
strojařka má vedle značných oborových zkušeností 
také jednoho skutečně nezvyklého koníčka.

Co vás přivedlo do zaměstnaneckého poměru ve spo-
lečnosti MATRIX?

„Do divize MATRIX Wood jsem nastoupila 1. června le-
tošního roku. Oslovil mě nový ředitel Martin Mandys, se 
kterým jsem spolupracovala v předchozích zaměstnáních. 
Známe se již dlouhé roky a víme, co od sebe navzájem če-
kat.“

Jak dlouho se v rámci svého profesního života pohybu-
jete ve dřevařském průmyslu?

„Je to už téměř dvacet let, od roku 2000. Až na malou 
přestávku jsem vždycky pracovala na pilách. Začínala jsem 
v Borohrádku, kde jsem měla na starosti sklady, personál, 
školení a ochranné pomůcky. Tyto věci dělám s menšími 
obměnami v podstatě stále. Přibyla mi fakturace, doda-
cí listy nebo komunikace se zákazníky. Samozřejmě se  
s postupem doby mění metody, jak tuto práci vykonávat. 
Mám na mysli především masivní nástup počítačových 
technologií. Dnes se totiž už bez znalosti alespoň někte-
rých programů neobejdete.“

Přišla jste do nového prostředí. S kým ze svých nových 
kolegů nejvíce spolupracujete?

„S Vlastimilem Chaloupkou a Richardem Ferklem. Ale 
díky náplni své práce musím více či méně komunikovat  
v podstatě s každým členem našeho týmu.“

Pila v Třebešově, na kterou jste nastoupila, je nová  
a moderní. Jak se v tomto prostředí cítíte?

„Jednoznačně je to nejmodernější dřevařský provoz, ve 
kterém jsem za svůj život pracovala. Panuje zde rodinná at-
mosféra a přátelské prostředí. Také mě velice zajímá mož-
nost podílet se na dalším rozvoji firmy.“

Na čem v současné době nejvíce pracujete?
„Snažíme se zlepšit organizaci práce, a to po adminis-

trativní stránce. Nastavujeme skladové hospodářství, aby 
všichni věděli, kde jsou vyrobené produkty uskladněné. Jed-
ná se o detaily, které ale ve výsledku zefektivní naši práci.“

Prozraďte nám závěrem několik informací ze svého 
osobního života.

„Jsem z Borohrádku a mám dvě dospělé děti. Ráda cho-
dím na zahrádku a občas jezdím na kole. Sbírám kameny  
a věnuji se také postcrossingu.“

Postcrossing? To budete asi muset vysvětlit.
„Jedná se o mezinárodní skupinu lidí, kteří si navzájem 

posílají pohledy. Adresáta si vylosujete náhodně.“

Tak to je skutečně zajímavé. Ze které země vám napo-
sledy přišel pohled?

„Například včera z Číny.“
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Prázdniny si na Studánce děti 
užily s Míšou Růžičkovou
V polovině letních prázdnin byla Studánka plná dětí  
a týdenní pobyt byl pod taktovkou Míši, Elišky, Jany, 
Jirky, Terky, Káji a Kubíka. Děti putovaly po stezkách 
okolo Ivanského jezera, poustevníka Ivana až ke stu-
dánce Libušince, poté zpět na hotel Studánka. Počasí 
nám celý týden přálo a sluníčka bylo víc než dost.

Třetí den byl ve znamení natáčení nových písniček a vol-
né chvíle mezi jednotlivými klipy se malovalo na trička před 
samotným vstupem do hotelu Studánka. Každý podle svého 
si vytvořil vlastní vzpomínku na Studánku. Další zábava ve 
stylu sloních radovánek MIMI BU se konala v dětských kos-
týmech za doprovodu písniček.

Natáčení v Častolovicích na zámku se také podařilo a byl 
natočen krásný klip. Stačí si jenom počkat, a po sestříhání se 
všichni můžou těšit na další vzpomínku vázanou k pobytu  
v letovisku Studánka.

U pátečního odpoledne nás trochu pozlobilo počasí, ale 

nakonec se vyčasilo a vystoupení v přírodním amfiteátru 
se konalo ve výtečné atmosféře. Dorazili i rodiče s dětmi  
z blízkého okolí, což nás příjemně potěšilo. Představení bylo 
v modrém stylu „Námořnická show“ která sklidila veliký po-
tlesk. Nejmenší diváci se aktivně zapojili do samotného vy-
stoupení na jevišti.

Každý večer se pořádala „mini disco“ ve společenském 
sále „Rudolfa Rokla“ se známými hity Popeláři, Sloník Tomík, 
Hasičská, Máme doma obludu, Bub u bu a jiné… Nakonec 
byl za Vilou i táborák s opékáním špekáčků. 

Uteklo to jako voda a v neděli nám skončil jeden letní 
týden s dětskou kulisou. Pobyt se vydařil a díky spokoje-
nosti hostů máme rezervaci i na příští rok. Poděkování pa-
tří celému kolektivu hotelu Studánka za pracovní nasazení  
a zajištění kvalitního servisu v období, kdy většina lidí čerpá 
dovolenou. Po dětech nám dorazila na hotel další skupina 
hostů, kde jsme během pár hodin zvládli připravit celý hotel 
a jedeme dál…
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Rychnov nad Kněžnou
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Brusné systémy
Odpověď na otázku ultimativního brusného materiálu

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

Studánkou se prohnal Hurikán 
aneb Skvělý koncert v amfiteátru

Tentokrát za sebou Hurikán nezanechal žádné škody, 
ale naopak mnoho spokojených duší a šťastných tváří.  
Tímto Hurikánem nebyl nikdo jiný než trojnásobný Zla-
tý slavík Dalibor Janda, který vystoupil ve čtvrtek 22. 
srpna s kapelou Prototyp a dcerou Jiřinou Annou Jan-
dovou v amfiteátru Letoviska Studánka.

Napsat o tomto koncertu, že byl zdařilý by bylo velmi 
stručné a hlavně ne zcela vypovídající. Dalibor Janda před-
vedl, jakým je „profesionálním kumštýřem“, protože dokázal 
to, o čem mohou mnohé hvězdičky pouze snít - naplnil veš-
kerou kapacitu přírodního amfiteátru, ve kterém nejmladší 
posluchačce byly dva roky a nejstaršímu panu Josefovi 83 

let - v jeden celek naplněný pozitivní energií, ve společnost, 
která si užívala každý jeho tón. Při mnoha písničkách se do-
konce i tančilo.

Dalibor Janda navíc dokázal „poručit větru dešti“, proto-
že počasí bylo nádherné a posluchačky dokázaly na oplátku 
Hurikánovi poručit několik přídavků a těžko se s ním loučily. 

Autogramiáda po koncertě se proměnila v příjemné lid-
ské povídání a na mnoha účastnících bylo při odchodu vidět 
dojetí.
  
 Prostě je to stále HURIKÁN!

www.drevocentrum-as.cz
KVH HRANOLY     B

SH HRANOLY      
 PALUBKY

pro všechny kutily, chalupáře a stavebníky  
Všem kutilům i profesionálům dodáváme dřevařský materiál v nejvyšší kvalitě.
Nabízíme jen to nejlepší ze sortimentu KVH a BSH hranolů, smrkových,  
borovicových a modřínových palubek, teras, truhlářského i stavebního řezi-
va, dubových podlah, plotovek, latí, fošen nebo OSB desek. Řežeme, formá-
tujeme, impregnujeme, slepujeme, klížíme, hoblujeme i sušíme. Ať už sta-
víte pergolu nebo dům ze dřeva, navštivte  jednu z našich 13-ti poboček  
Dřevocentra CZ v České republice. S námi váš projekt rychle dotáhnete do konce.  

Trutnov | Hradec Králové | Pardubice | Olomouc - Velká Bystřice | Dobruška | Mladá Boleslav | Přelouč | Hodonín | Prostějov | Znojmo | Ostrava - Petřvald | Medlešice u Chrudimi | Ústí nad Labem

NEJVĚTŠÍ DODAVATEL
DŘEVAŘSKÝCH MATERIÁLŮ 
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Brusné systémy
Odpověď na otázku ultimativního brusného materiálu

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

Generální ředitel MATRIX, a.s. 
se zúčastnil otevření chaty ČZU

Rektorem České zemědělské univerzity prof. Ing. 
Petrem Skleničkou, CSc. byl 7. srpna zahájen pro-
voz zrekonstruované chaty na břehu rybníka Švýcar  
v Národní přírodní rezervaci Voděradské Bučiny.

Slavnostního aktu se zúčastnili vzácní hosté, pře-
devším potom kvestorka ČZU Ing. Jana Vohralíková, 
děkan fakulty životního prostředí prof. RNDr. Vladi-
mír Bejček, CSc., ředitel Agentury ochrany přírody  
a krajiny ČR RNDr. František Pelc, prorektor ČZU 
pro kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti doc. Ing. 
Petr Valášek, Ph.D., prorektor ČZU pro rozvoj prof. 
Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Dále byli přítomní čle-
nové správní rady ČZU Ing. Libor Burian, MBA.,  
a Ing. Bořek Bierhanzl.

Slavnostní raut připravil vedoucí zámeckých slu-
žeb Školního lesního podniku v Kostelci nad Čer-
nými lesy mistr šéfkuchař Jakub Janda. Personál 
školního podniku potom zajistil ve spolupráci se 
studenty ČZU organizaci slavnostního večera.

Chata bude sloužit především jako reprezen-
tační prostor pro vrcholná jednání univerzity.



MATRIX INFO | 27

MATRIX INFO | správa

Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

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

MATRIX uspořádal další výlet 
pro občany Třebešova
Komunitní život v mateřské obci společnosti MATRIX 
opět okořenil tradiční Třebešovský výlet. Sedmašede-
sát občanů z Třebešova, který má přibližně 260 obyva-
tel, se vydalo v sobotu 11. srpna na podobnou výpravu 
již posedmé.

Program byl pečlivě vybrán s dostatečným předstihem 
již na jaře. Dopravu letos zajistila společnost MATRIX opět 
dvěma autobusy od CK Kalousek&Williams. Místní hasiči  
s sebou navíc připravili občerstvení.

Již od rána celé výpravě přálo počasí, nepršelo a neby-
lo ani úmorné vedro. První zastávka byla v Pekle Čerto-
vina, kde byl připraven program Vrátný čert Vytřas pro-
vází. Všichni se naštěstí z pekla zdárně dostali a tak se 
mohlo pokračovat do Pohádkové vesničky vzdálené pouhých  
20 km. Ovšem při stávajících opravách silnic se ve skuteč-
nosti cesta autobusem protáhla o dlouhých 50 km.

Na závěr Třebešováci ještě navštívili hřebčín Slatiňa-

ny, který se zaměřuje na chov starokladrubských vraníků. 
Někteří měli tu čest absolvovat prohlídku s výkladem Ing. 
Miroslava Ondráčka, CSc. Ten působil ve funkci vedoucího 
tehdejšího odštěpného závodu hřebčína Slatiňany a násled-
ně byl i vedoucím Výzkumného centra ve Slatiňanech. Ná-
vštěvníci se dozvěděli mnoho zajímavého o záchraně chovu 
těchto koní, současnosti hřebčína, ale i řadu perliček z natá-
čení filmového seriálu Dobrá voda.

Navečer ukončili Třebešováci své putování na rozhled-
ně Bára a v její blízkosti, a to díky spolupráci firmy MATRIX  
s Městskými lesy Chrudim, s.r.o. Pod přírodním útvarem 
Čertova skalka  si všichni opekli vuřty a vřele si sousedsky 
popovídali.

„Doufám, že za všechny můžu uvést, že to byl opět dal-
ší krásný Třebešovský výlet, na který budeme rádi všich-
ni vzpomínat a již se těším na další, který je na příští rok  
v srpnu plánován na Dlouhé stráně v Jeseníkách,“ prozradil 
jeden z účastníků Libor Burian. Libor Burian
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„Výnosy naplnily naše 
očekávání“
říká vedoucí rostlinné výroby Farmy Třebešov Stanislav Rejman

Farma Třebešov hlásí: 
Úroda už je pod střechou
Za okny se pomalu, ale jistě začíná hlásit podzim. Pra-
covníci Farmy Třebešov ale mohou být v klidu, protože 
úroda už je bezpečně schovaná pod střechou nové haly. 
Zemědělský podnik má za sebou další úspěšné žně.  
V pořadí již páté.

„Také letos jsme hospodařili na 760 ha půdy na pozem-
cích v okolí Třebešova a na Vrchách, kde dříve působilo 
zemědělské družstvo Lično-Voděrady. Vyseli jsme ječmen 
jarní, pšenici ozimou, řepku, kukuřici a soju. Výnosy naplnily 
naše očekávání,“ prozradil vedoucí rostlinné výroby Stani-
slav Rejman.

Růst plodin byl jako každoročně podpořen kvalitním  
a tradičním hnojením pomocí chlévské mrvy. Na Farmě 
Třebešov totiž nepoužívají žádný digestát z bioplynových 
stanic. Hnůj navíc přispívá k lepší vsakovatelnosti vody 
a omezuje erozi půdy. Díky tomu se bojuje s podstatným 
problémem posledních let, kterým je sucho. To se stále více 
projevuje na celém území České republiky. Podhůří Orlic-
kých hor bohužel nepatří mezi výjimky. 

„Sucho je určitě velkou překážkou všech zemědělců. To 
letošní ale nebylo tak hrozné, jako v minulých letech. Le-
tošní žně byly dokonce vlivem častých dešťových přeháněk 
trochu delší, než obvykle. Farma Třebešov své polnosti po-
řídila sklidit mezi 24. červencem a 10. srpnem,“ upozornil 
Stanislav Rejman.

Vedle obvyklých starostí se žněmi si Farma Třebešov na-
šla čas také na sázení jabloní a dokončení převodu pozem-
ků od společnosti Europork.

Po enormním nasazení při žních si nyní v Třebešově 
mohou trochu vydechnout a pomalu začít své polnosti 
připravovat na příchod zimního období.
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Dožínková tradice v Třebešově 
pokračuje, letos i s letním kinem

Úroda je pod střechou a je čas slavit a odpočinout si 
po náročném období žní. V tomto duchu se po staletí  
v českých zemích nesly dožínkové oslavy. Podobně po-
vedené tradice našich předků je jistě dobré zachovávat, 
a tak dožínky v posledních letech opět houfně ožívají. 
V Třebešově to bylo poslední srpnovou sobotu již po-
čtvrté.

O desáté dopolední se od místní kapličky svatého Václava 
vydal průvod, v jehož čele byl dožínkový věnec a především 
pak hlavní celebrant následné Mše svaté Mons. Josef Kaj-
nek, biskup Královéhradecký.

Po svatém rozjímaní začalo hrát jarmareční hudební těle-
so Nešlapeto, které od dvou hodin vystřídala kapela Kapka. 
Celou dobu byl v areálu společnosti MATRIX bohatý dopro-
vodný program s ukázkou lidových řemesel. Přítomní se 

mohli podívat na historické motocykly značky Jawa, ukázky 
uměleckého kováře nebo zkusit simulátor rodea býka a do-
jení. Hodně lidí se zastavilo u lukostřelby, dětské tvořivé díl-
ny nebo si nenechali ujít ukázku Sboru dobrovolných hasičů 
Třebešov, kteří útočili na terč džberovkou. A jak to tak na 
takových akcích bývá, byl zde i skákací hrad.

Nechyběla ani velkoplošná obrazovka, na které se od 21. 
hodiny promítal v rámci letního kina film o životě a díle fe-
nomenálního zpěváka Freddie Mercuryho Bohemian Rhap-
sody. Po celou dobu měli všichni přítomní na výběr z boha-
tého občerstvení – grilované kýty, zvěřinového guláše nebo 
palačinek.

Milá tradice našich předků tak byla opět naplněna a ne-
zbývá než se těšit na příští rok, kdy si v Třebešově zase při-
praví celou řadu atrakcí a pozvou zajímavé hosty.
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Široká nabídka masa z prodejny  
Farmy Třebešov ohromí

Pronájem bytů 
v Černíkovicích

Srnčí hřbet s kaší  
a kapustničkami

Ingredience:
 » 600 g srnčího hřbetu bez kosti
 » 500 g květáku
 » 200 ml zeleninového vývaru
 » 20 g šalotky
 » 200 g kapustiček
 » sůl, pepř
 » olej
 » máslo
 » rozmarýn
 » jalovec

 
Postup: 
Šalotku zpěníme na másle, přidáme květák rozebraný na malé růžičky, podlije-
me zeleninovým vývarem a dusíme doměkka. Poté rozmixujeme, ochutíme solí a 
pepřem a necháme na plotně zredukovat na potřebnou (kašovitou) konzistenci.

Kapustičky očistíme a vaříme doměkka v osolené vodě. Uvařené krát-
ce orestujeme na másle a ochutíme. Očištěný srnčí hřbet osolíme  
a okořeníme, zabalíme pevně do kuchyňské fólie a pošírujeme ve vod-
ní lázni při šedesáti stupních přibližně pětatřicet až čtyřicet minut.

Poté maso vyjmeme, nakrájíme na menší kousky a podáváme s květá-
kovou kaší a růžičkovými kapustičkami. Pokrm můžeme doplnit omáč-
kou z portského vína nebo rakytníkovým želé. Pošírované maso lze 
před podáváním také obalit v jemně nasekaných pistáciových oříšcích.

Zdroj: https://www.lidovky.cz

Nabízíme pronájem zrekonstruovaných bytů v Černí-
kovicích s dispozicemi 4+1 a 2+KK.

Dispozice: vstupní chodba, koupelna se sprchovým kou-
tem a pračkou, samostatné WC, nová kuchyňská linka  
s dřezem, sporák, digestoř a samostatná spíž. K bytům ná-
leží venkovní posezení s grilem a zahradou. Po domluvě je 
možné využít také garážové stání. Vytápění plynem. Veš-
kerá občanská vybavenost v dosahu.

Bližší informace: 
Eva Hejnová, 
775 291 229, 
eva.hejnova@farmatrebesov.cz
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divize Automotive
Hübner René
Slánský Marek

divize Autocentrum
Jirušková Zdenka
Paulík Patrik
Inozemcev Igor

divize Wood
Štencl Jaroslav

divize Windows
Honsnejmanová Vladimíra
Pátek Lukáš
Štěpnička Pavel
Rampír Miloš
Velcová Ivana
Toman Jiří

Matrix Hotels, s.r.o.
Kovář Martin
Doncová Marie

Farma Třebešov, s.r.o.
Dostál Václav
Hlavsová Dagmar
Rejman Stanislav
Vrána Jan

Dřevocentrum CZ
Kohoutek Jan

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

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

Naši oslavenci
v září 2019



Pro broušení a lepení
dodáváme řešení.


