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ŠKODA PLUS

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.

   MĚNÍME MINUSY
OJETÝCH VOZŮ
    NA PLUSY

Využijte při koupi ojetého vozu z programu
ŠKODA Plus značkové fi nancování a získejte
plusové benefi ty.

SADA ORIGINÁLNÍCH ZIMNÍCH

KOL ZDARMA

Výkupní bonus
10 000 Kč

Povinné ručení
1 000 Kč/rok

++

Zimní kola 
zdarma

skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 291
www.matrix-as.cz

Untitled-8   1 2.12.2019   6:51:25



MATRIX INFO | 3

Vydavatel: A - PRESS, s. r. o., Školní náměstí 34, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
Tel. 494 533 933, e-mail: info@orlickytydenik.cz, www.orlickytydenik.cz.

Redakční rada: Ing. Libor Burian, Ing. Jakub Kaloč, Richard Ferkl, Zdenka Škopová, 
Tomáš Hrábek, Jan Motl, Luboš Kalous, Martin Konvalina, Irena Tomasová, Lenka 
Hlavsová, Ondřej Snížek, Kristýna Bečková

Foto: archiv MATRIX a.s., Matrix HOTELS, s.r.o., Škoda Auto, a.s., Orlický týdeník

Grafika: MATRIX a.s., A - PRESS, s. r. o. – Michal Sedláček

V případě, že již nechcete být zařazeni v adresáři pro rozesílku firemního 
časopisu společnosti MATRIX a.s., neváhejte se obrátit na email: 
gdpr@matrix-as.cz. Děkujeme

Slovo ředitele
Autocentrum Matrix 
Miroslav Moravec

Téma čísla: 4Nová Škoda Octavia se ukázala 
světu v plné kráse
Listopad je měsícem, kdy ŠKODA představuje nejnovější, již čtvr-
tou generaci svého ikonického vozu – OCTAVIA. Nový model své-
ho „bestselleru“ ukázala společnost ŠKODA světu 11.11., v roce, 
kdy legendární „oktávka“ slaví šedesátiny. Ať už se jedná o design 
či funkčnost, čtvrtá generace nejprodávanějšího modelu dosahu-
je úplně nových dimenzí.

21
18Wood&WoodWay obklady  

s příběhem, nově  
v Dřevocentru CZ
Společnost Dřevocentrum CZ se stále snaží přinášet svým zákazní-
kům co nejširší výběr sortimentu. Nejnověji tak v Dřevocentru navá-
zali obchodní spolupráci s českou firmou Wood & WoodWay, která 
se specializuje na výrobu designových dřevěných obkladů a produk-
tů ze dřeva. Firma vznikla z touhy po navrátu k „poctivému“ české-
mu řemeslu a také z lásky k přírodě a jejím přirozeným materiálům.

Milé čtenářky a čtenáři,

je to neuvěřitelné, jak čas letí. Přichází obdo-
bí adventu a Vánoc. Celý rok žijeme povinnost-
mi a úkoly, které před nás život předkládá. 

 Zastavení, zklidnění, těšení se na Vánoce 
plné pohody a radosti s nejbližšími. Přání jed-
noduchá a přitom v dnešní době tak obtížně 
proveditelná.

Pokusme se o to...

Miroslav Moravec

Svátek sv. Martina oslavili na 
Studánce brunchem plným 
tradičních specialit
Na druhou listopadovou neděli byla na Studánce připravena speci-
ální akce na oslavu svátku sv. Martina. Již druhým rokem si personál 
pro hosty připravil gastronomický zážitek v podobě „svatomartin-
ského brunche“.

12Systémy na opravu  
vrchního laku 3M
Systémy na opravy laků jsou dnes novým trendem, jak se zbavit 
nepříjemných chyb a poškození lakovaných povrchů. Představu-
jeme systémy z řady 3M Finesse-IT pro opravy laku v prvovýrobě  
a 3M Perfect-IT pro opravy laku v autoopravárenství. Účelem oprav 
laků je odstranění povrchových nečistot, vad, škrábanců a defektů  
ve vrchní vrstvě laku, která se nazývá clear-coat (síla vrstvy 30-50µ). 
Přidanou hodnotou těchto oprav je výrazné snížení nákladů v pří-
padě opakovaného lakování. 
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Nová Škoda Octavia se ukázala světu v plné kráse

E X T E R I É R

Čtvrtá generace modelu OCTAVIA dosahuje nových di-
menzí. Je větší a díky novému designovému jazyku značky 
a novým proporcím působí emotivněji a dynamičtěji, než 
úspěšná třetí generace. Nový přední nárazník, nižší přední 
světlomety a nově tvarovaný, plochý střešní nosič zvýraz-
ňují protáhlou siluetu vozu OCTAVIA COMBI. Čisté plochy, 
skulpturální prvky a výborné aerodynamické vlastnosti. Cel-
kově působí nový vůz ušlechtilým a sebevědomým dojmem.

I N T E R I É R

Interiér čtvrté generace modelu OCTAVIA má zcela nový 
design. OCTAVIA je první sériový vůz značky ŠKODA, kte-
rý vedle samostatně stojící, centrální obrazovky a nových, 
ještě kvalitnějších materiálů, nabízí také novou přístrojo-
vou desku rozdělenou do několika horizontálních úrovní. 
Multifunkční verze volantu má nově uspořádaná tlačítka  
a společně s novými otočnými ovladači v chromovaném 

provedení umožňuje lepší a snadnější ovládání.

Ředitel divize Autocentrum MATRIX Miroslav Moravec k novému modelu Škoda Octavia: 

Nová Octavia je tady.

S velkým očekáváním jsem sledoval představení vozu, který je dalším milníkem značky Škoda, 
která má za sebou 125 let bohaté historie. 

Bez podbízivosti jsem z vozu nadšený. Jeho výjimečný design, který spojuje DNA sedanu  
a coupé vyvolává obrovské emoce. Ty podtrhují další skvělé atributy, nové digitální tech-
nologie, moderní pohony, konektivita vozu a tolik popisované chytré řešení a možnosti pro 
řidiče - Simply clever. Revoluční řešení přístrojové desky, volantu a celkového ovládání vozu je 
odvážné, ale zpracované na „jedničku“. 

Dostali jsme do prodejní nabídky mimořádný vůz. Jsem přesvědčen, že nová Škoda Octavia se 
stane „Budoucí královnou českého automobilového trhu.“

V minulém čísle jsme vám již prozradili, že listopad je měsícem, kdy ŠKODA představí nejnovější,  již čtvrtou 
generaci svého ikonického vozu – OCTAVIA. Nový model svého „bestselleru“ ukázala společnost ŠKODA svě-
tu 11.11., v roce, kdy legendární „oktávka“ slaví šedesátiny.

Díky více než 6,5 milionům vyrobených vozů je OCTAVIA historicky nejprodávanějším modelem značky vůbec. V Čes-
ké republice i mnoha jiných zemích po celém světě je již řadu let zavedeným pojmem, a to díky modernímu designu, 
moderní technice, úspornosti, praktičnosti, vysoké kvalitě a také vynikajícímu poměru ceny a užitné hodnoty. Jak už 
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MATRIX INFO | téma čísla 

Nová Škoda Octavia se ukázala světu v plné kráse

E K O L O G I E

Jednou z priorit byla pro vývojáře nízká spotřeba a nízké 
hodnoty emisí CO₂ a NOx. Čtvrtá generace je tak úspor-
nější a ekologičtější než kdy předtím. K dispozici budou 
verze s alternativními pohony a poprvé také OCTAVIA iV  
s plug-in hybridním pohonem. Některé z optimalizova-
ných benzinových motorů jsou vybaveny mild - hybridní 
technologií. Naftové motory nové generace Evo vypouští  

až o 80 % méně oxidů dusíku. 

B E Z P E Č N O S T

OCTAVIA nabízí mnoho bezpečnostních a komfortních 
prvků známých z vozů vyšších tříd. Zároveň je první model 
značky ŠKODA, který nabízí head-up displej zobrazující dů-
ležité informace přímo na čelním skle v zorném poli řidiče. 
Nově také sleduje protijedoucí vozidla při odbočování vlevo 
a v případě nebezpečí auto zabrzdí. Po zaparkování hlídá 
prostor za vozem a varuje vás, pokud by při otevření dveří 

hrozila srážka s jiným vozem.

od nás víte z předchozího článku, do produkce vstoupí nejprve kombík, a to na přelomu listopadu a prosince tohoto roku, 
liftback bude následovat o pár týdnů později.

V současné době již ŠKODA uveřejnila informace o cenách vozu. Škoda Octavia vstupuje na domácí trh s cenou již od 456 
900. Jedná se o základní specifikaci. ŠKODA OCTAVIA 1,0 TSI/81 kW s 6 st. manuální převodovkou ve verzi liftback, která 
bude dostupná na konci první poloviny roku 2020. Všichni autorizovaní prodejci značky ŠKODA v České republice už teď 
přijímají objednávky na novou generaci modelu OCTAVIA v karosářské verzi COMBI.
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První model 

vozu Octavia  
Octavia Super 993 

Model z roku 1962 
je součástí široké 

sbírky veteránů 
generálního ředi-

tele společnosti 
MATRIX a.s.,  
Ing. Libora 

Buriana, 
MBA

VÝBAVAOCTAVIA COMBI

1,5 TSI /110 kW 

2,0 TDI/85 kW 

2,0 TDI/110 kW

MOTORIZACE

Přijďte si pro svůj nový vůz Škoda 
OCTAVIA k prodejcům Autocentra 

Bestseller ŠKODA OCTAVIA vstupuje na domácí trh  
s cenou již od 456 900 Kč. Prodejci divize Autocentrum 
MATRIX již přijímají objednávky na novou generaci mo-
delu OCTAVIA v karosářské verzi COMBI.

Na konci listopadu ŠKODA spustila konfigurátor vozů 
pro model Octavia IV. Již v tuto chvíli si u prodejců můžete 
objednávat čtvrtou generaci modelu Octavia v karosářské 
verzi COMBI s nadstandartní výbavou za cenu již od 636 900 
Kč. Verze LIFTBACK se pak začne prodávat ke konci první 
poloviny příštího roku s doporučenou cenou od 456 900 Kč.       

VYUŽIJTE MOŽNOSTI KONZULTACÍ  
S PRODEJCI V AUTOCENTRU MATRIX

MATRIX a.s.
  

Autocentrum Lipovka

Lipovka 142

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: +420 494 339 292, +420 731 449 721

Email.: autocentrum@matrix-as.cz

636 900 Kč 

636 900 Kč 

731 900 Kč

AMBITION STYLE

687 900 Kč 

687 900 Kč 

782 900 Kč

MATRIX INFO | autocentrum
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Školení elektromobility ŠKODA  
eMobility ve španělském Alicante
V třetím listopadovém týdnu se někteří prodejci  
a zaměstnanci divize Autocentrum MATRIX zúčastnili 
mezinárodního školení ŠKODA Product Training eMo-
bility 2019, jehož hlavním cílem bylo seznámit prodejce 
vozů s novinkami elektrické budoucnosti značky ŠKO-
DA, zároveň zde proběhlo představení nového modelu 
vozu Škoda Octavia. Dvoudenní pobyt probíhal v his-
torickém přístavním městě Alicante, které se nachází  
na jihu španělské Valencie.

Jak už bylo řečeno, program byl zaměřen především  
na testování a seznámení se s vozy s elektrickými a hybrid-
ními motory. Prodejci se účastnili přednášek a workshopů  
na téma současnosti a vize budoucnosti v elektro-
mobilitě a odnesli si zajímavé informace o mode-
lech s alternativním pohonem, které značka ŠKO-
DA v současnosti již vyrábí nebo bude vyrábět  
v nejbližší době.

Teorie je k ničemu, pokud není následována praxí. Pro-
dejci měli možnost se projet po Alicante a jeho okolí až  
ke krásnému pobřeží v modelech Citigo iV a Superb iV,  
i ve vozech konkurenčních prodejců. 

Celé školení probíhalo v luxusním hotelu Asia Gardens 
Hotel & Thai Spa, které nabídlo nejen krásné ubytování, ale 
i příjemné prostředí pro večerní posezení s kolegy ze všech 
koutů České republiky a vzájemné předání zkušeností z pro-
deje.

Prodejci z Autocentra  
se vzdělávali v oblasti  

elektromobility
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Na vozovce je vůz řízen pomocí ovládání umístěného vedle 
středního tunelu vozidla. Ruční řízení instalovala společ-
nost Api CZ.

Když auto v Lipovce Jiří Kamš dostal, tak bylo ještě potře-
ba  speciálně upravit levé zadní dveře, kterými se nakládá 
invalidní vozík. Dnes je má pan Kamš vysouvací a u stropu 
je navíc připevněn naviják, který uskladní vozík. Obojí dělala 
firma IROA-HDC, s.r.o. Uživatelský komfort je tak komplet-
ní.

S financováním vozu panu Kamšovi pomohla i společnost  
MATRIX.

S vozem od  divize Autocentrum  
MATRIX už Jiří Kamš ujel  
téměř 3 500 km
Pracuje jako hodinky, tak lze shrnout dojmy Jiřího 
Kamše z nové Fabie Combi, kterou si pořídil v Auto-
centru MATRIX Lipovka. Muž, který je již více než čtyři 
roky upoután na invalidní vozík, si auto pořídil v rámci 
programu Škoda Handy, který vrací lidem se sníženou 
pohyblivostí mobilitu. Upravená Fabia panu Kamšovi 
pomáhá s vyřizováním každodenních záležitostí, přede-
vším ho pak vozí do práce. Od léta s ní najel už téměř  
3 500 km.

„S vozem jsem nadmíru spokojený. Všechno funguje 
přesně tak, jak má. Na ruční ovládání jsem si také zvykl bez 
větších problémů, přestože je oproti klasickým vozů značně 
jiné,“ prozradil pro MATRIX Info Jiří Kamš.

O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte totiž za servis ani korunu navíc! Nezáleží na tom jestli si pořizujete vůz
na leasing nebo v hotovosti ani jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Rozsvícené kontrolky vás tak vždycky nechají chladnými.

Výhody Předplaceného servisu:

  Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo 60 / 100 / 150 tisíc km.

  Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně bezplatné asistence na cestách. 

  Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.

  Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji, díky prokazatelné servisní historii.

www.predplaceny-servis.cz

   MYSLETE V KLIDU
NA JINÉ VĚCI

Máte přece ŠKODA Předplacený servis!

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

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

Untitled-60   1 8.10.2019   14:27:14

MATRIX INFO | autocentrum
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Karatiska Barbora Vachoutová, kterou divize MATRIX Au-
tomotive již delší dobu sponzoruje, má  na podzim velmi 
nabitý program. Díky svým skvělým výsledkům se dostala  
do hledáčku státní reprezentace ČR v karate. Doposud 
byla v širším výběru talentované mládeže a od září je zvána  
na všechny tréninky a soustředění, a to i přesto, že „věkový 
nárok“ na to, být členem, bude mít až v dubnu příštího roku. 
V tuto chvíli se intenzivně věnuje individuálním tréninkům, 
které jí velmi pomáhají odstraňovat nedostatky plynoucí  
z jejího sluchového postižení. Z jejích úspěchů máme velkou 
radost a přejeme jí mnoho štěstí v závodech, kterých ji čeká 
během tohoto roku ještě několik.

Bára Vachoutová  
potvrzuje své místo  
v národní reprezentaci

Společnost MATRIX a.s.  
přispěla na rozvoj  
rychnovské nemocnice

Společnost MATRIX a.s. předala šek v hodnotě 50 tisíc 
Kč Zdravotnickému nadačnímu fondu města Rychnov 
nad Kněžnou na rozvoj rychnovské nemocnice. Peníze bu-
dou použity na vybavení dětského oddělení. Šek předal 
osobně generální ředitel Ing. Libor Burian, MBA spolu s fi-
nančním ředitelem Ing. Jakubem Kaločem. 

V pátek 15. listopadu 2019 proběhlo slavnostní vyhlášení 
na akci „Firma škole, škola firmě“, které se konalo v kongre-
sovém centru Aldis v Hradci Králové. Jedná se o ocenění 
vzájemné spolupráce firem a středních škol v rámci Králo-
vehradeckého kraje a je poděkováním kraje a krajské hos-
podářské komory školám a zaměstnavatelům za jejich aktiv-
ní spolupráci. Cenu, kterou společnost MATRIX a.s. získala  
za vzájemnou spolupráci s Českou lesnickou akademií  
v Trutnově za společnost převzal projektový manažer  
Ing. Martin Bárta.

Ocenění za vzájemnou 
spolupráci se středními 
školami pro MATRIX a.s.
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Seznamte se s novými tvářemi  
divize MATRIX Automotive
Řady divize Automotive se letos na podzim opět roz-
rostly. Kolegové mezi sebou přivítali rovnou dvě nové 
záměstnankyně, Stanislavu Peřinovou a Nikolu Petrá-
škovou. Abychom se o nich a o tom, jaká je náplň jejich 
práce dozvěděli více, požádali jsme je, aby nám odpově-
děly na pár otázek.

Stanislavo, na jaké pozici jste ve společnosti MATRIX 
a.s. nastoupila a řekněte nám prosím v krátkosti, jaká je 
náplň vaší práce?

„Jsem pracovníkem zákaznického servisu Dynabrade. 
Jedná se o výrobce nářadí pro broušení, jehož je divize 
Automotive distributorem. Náplní mé práce je především 
fakturace objednávek, příjem na sklad, řešení reklamací  
a objednávky u dodavatelů“.

Můžete nám prosím popsat, jak probíhá váš běžný 
pracovní den?

„Když přijdu do práce, začínám kontrolou e-mailové ko-
munikace, vyřizuji a odpovídám na e-maily. Poté fakturuji 
objednávky, které od nás odesíláme zákazníkům, také již 
fyzicky dodané zboží. Přijímám zboží, které v daný den do-
razí, na sklad. Pokud je třeba, průběžně řeším reklamace se 
zákazníky nebo dodavateli. Odpoledne, než odchazím, ob-
jednávám zboží u dodavatelů z tuzemska nebo zahraničí.“

Co vás na této práci baví, je něco co vás třeba příjem-
ně překvapilo?

„Nejvíce mě baví ta různorodost, člověk stále dostává ně-
jaké nové podněty a práce tak není stereotypní. Co mě také 
velmi potěšilo, je příjemný pracovní kolektiv, to je obecně 
velmi důležitý faktor.“

Vezmu to ještě z druhé strany, a zeptám se, co nao-
pak pro vás doposud bylo nejtěžší? A máte vůbec něja- 
 ké zkušenosti z tohoto oboru?

„Začátky jsou vždyc-
ky těžké. Já jsem  

v tomto oboru no-
váčkem, takže  

na začátku 
bylo asi 

n e j t ě ž š í 
se „pro-
k o u s a t “ 
m n o ž -
stvím in-
formací, 
které je 
p o t ř e -
ba znát. 
Učím se 
v l a s t n ě 

do teď, 
každý den 

přináší něja-

ké nové situace, 
ale je to pro mě 
skvělá výzva 
se posou-
vat dále. 
Navíc, jak 
už jsem 
zmíni la , 
je tady 
s k v ě l ý 
kolektiv, 
k t e r ý 
mi vždy 
ochotně 
pomůže.“

N i k o l o ,  
v říjnu jste 
se stala no-
vým členem 
týmu Automotive, 
na jaké pracovní po-
zici?

„Jsem na pozici obchodně – technický servis. Mým úko-
lem je především péče o stávající zákazníky a vyhledávání 
nových zákazníků.“

Dalo by se nějak ve zkratce popsat, jak probíhá váš 
pracovní den? U obchodního zástupce to bude asi velmi 
různorodé…

„Pracuji dvěma způsoby, buď v kanceláři, nebo na cestách. 
Jelikož mojí hlavní náplní práce je získávání nových zákaz-
níků, hodně času trávím právě cestováním. Čas, který jsem  
v kanceláři, se tedy snažím věnovat především efektivnímu 
plánování schůzek s klienty a vyřizuji fakturace. Protože 
jsem pořád ještě v procesu „zaučování“ v současné době 
absolvuji i množství školení.“

Pracovala jste už někdy v tomto oboru?

„V tomto oboru jsem úplným „nováčkem“, když jsem na-
stoupila, začínala jsem v podstatě od nuly.“

Jaké jsou podle vás důležité faktory dobrého ob-
chodního zástupce, jaký je klíč k úspěchu?

„Těch faktorů je několik. Jedním z těch nejdůležitějších je 
komunikace. Je důležité umět se zákazníkem mluvit správ-
ným způsobem, umět odhadnout jeho potřeby a správně 
nabídnout. Neméně důležité je pak znát fakta, umět argu-
mentovat a přesvědčit o kvalitě výrobků, které nabízím.“

A co vás na vaší práci baví nejvíce?

„Řekla bych, že jsem velmi komunikativní typ, takže jed-
na z věcí, co mě na mé práci baví, je právě komunikace se 
zákazníkem a to, že se stále setkávám s novými lidmi.“
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Systémy na opravu 
vrchního laku

stranit pouze excentrickým pohybem. Orbitální broušení je 
pomalejší způsob než rotační, vytváří jemnější povrch a lze 
lépe zaleštit. Rotačně orbitální broušení je kompromisem 
mezi rychlostí broušení a kvalitou povrchu.

Velký vliv na kvalitu a agresivitu broušení má tuhost pou-
žité Roloc podložky. Tvrdé podložky jsou vhodné na rovné 
plochy a větší defekty. Měkčí podložky jsou vhodné na ne-
rovné plochy s radiusy a menšími defekty.

Ergo-
nomické 
řešení, 
operátor má 
volnou ruku. 
Úspora času 
při provozu na 
lince. Efektiv-
ní a rychlé 
vyčištění 
brusiva.

3M „HODINKY“
pro čištění Trizactu

Systémy na opravy laků jsou dnes novým trendem jak 
se zbavit nepříjemných chyb a poškození lakovaných 
povrchů. Představujeme systémy z řady 3M Finesse - 
IT pro opravy laku v prvovýrobě a 3M Perfect - IT pro 
opravy laku v autoopravárenství.

Účelem oprav laků je odstranění povrchových nečistot, 
vad, škrábanců a defektů ve vrchní vrstvě laku, která se 
nazývá clear - coat (síla vrstvy 30-50µ). Přidanou hodnotou 
těchto oprav je výrazné snížení nákladů v případě opakova-
ného lakování.

ZABROUŠENÍ DEFEKTU V LAKU
Pro tento krok opravy je nejvhodnějším brusivem Trizact 
A3, A5, A7 nebo mikrobrusivo 268L.

Ruční broušení - Výhodou ručního broušení je menší citli-
vost na zábrus, jednoduchost, nižší počáteční náklady. Ne-
výhodou naopak časová náročnost.

Při ručním broušení dbáme na to, abychom brousili krou-
živými pohyby a vyvarovali se jednostrannému pohybu ne-
soucího s sebou nebezpečí vzniku rýh, které následně ne-
lze zaleštit. Pro práci na malých plochách použijeme ruční 
„špalíček“ - z jedné strany tvrdá podložka na větší defekty, 
z druhé strany změkčená podložka na menší defekty nebo 
zjemnění. Brusivo Trizact vždy důkladně vymýváme.

Strojní broušení - Výhodou je rychlost a efektivita. Nevý-
hodou je možnost poškození laku zábrusem, vyšší poža-
davky na technické vybavení (bruska, rozvod vzduchu, atd.) 
a zručnost práce obsluhy.

Rotační broušení je vysokorychlostní a agresivní brouše-
ní, které může generovat škrábance. Na velkých tmavých 
plochách vzniká efekt tzv. hologramu (shluk soustředných 
kružnic odrážejících světlo stejným směrem), který lze od-

3M TRIZACT 468LA 
NOVÁ TECHNOLOGIE BRUSIVA
Unikátní technologie firmy 3M™ 
založená na mikro-replikaci 
typických trojrozměrných 
pyramidek složených ze 
směsi pryskyřice a brus-
ného minerálu. Díky 
plynulému odnožová-
ní čerstvého brusi-
va při broušení ma-
teriálem Trizact™ 
je jeho životnost 
5-15x delší než  
u klasických mate-
riálů srovnatelné 
zrnitosti. Po ce-
lou dobu život-
nosti je výsled-
kem broušení 
konzistent-
ní  drs- n o s t 
p o - vrchu bez 

výkyvů za-
příčiněných 

výměnou opo-
třebených pásů 

za nové.

Konzistence je jednou  
z mnoha výhod tohoto typu 

abrazivní technologie. Výsled-
kem použí- vání brusiva Trizact™ je zvýšená 

efektivita a hospodárnost práce. Brusivo poskytuje 
stále stejný vzor během celého procesu broušení 

a tím rovnoměrné sjednocení povrchu bez ne-
chtěných vad. Mezi pyramidkami jsou vytvořené 

malé kanálky, které pomáhají odvodu tepla  
a odlomků vzniklých při broušení. 

Zmíněné konzistentní broušení 
zkracuje celý proces sjednoce-

ní povrchu, jelikož zmenšuje 
počet brusných kroků.

3M Trizact 468LA je 
dostupný jako A3, A5, A7 
(P3500, P3000, P2500). 
Nové tvary pyramid mine-
rálu zaručují rychlejší úběr, 

jemnější povrch a delší ži-
votnost. Trizact 468LA je 

primárně určený na 2K laky.
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NOVÉ LEŠTÍCÍ PASTY 3M URČENÉ NA 2K 
LAKY
3M Finesse-IT K211 v balení 3.78 l, bílé barvy. Pasta je agresivnější, leští rychleji  
a zanechává jemnější povrch.

3M Finesse-IT K215GP v balení 3.78 l, bílé barvy. Pasta je agresivnější než K211, 
zanechává jemný povrch.

NOVÉ LEŠTÍCÍ MOLITANY 3M FINESSE-IT 
Nové molitany 3M Finesse-IT nabízejí vyšší rychlost a efektivitu leštění. Jsou pri-
márně určené pro 2K laky. Dostupné rozměry molitanů jsou 80 a 133mm. Vlnitý tvar 
zabezpečuje chlazení molitanu během 
leštění. Jsou vhodné na leště-
ní exteriéru. Konický 
rovný molitan je 
vhodný na leštění 
v hůře dostup-
ných částech 
( i n t e r i é r 
vozu, pra-
hy, atd.).

ZALEŠŤOVÁNÍ
Pro zalešťování 3M připravilo celou řadu produktů jako jsou 
filcové podložky, beránky, leštící molitany, podložky (Roloc) 
a leštící pasty.

Při zalešťování kontrolujeme zejména přítlak - příliš velký 
přítlak generuje velké teplo. Čas leštění - při leštění plas-
tových dílů hrozí nebezpečí spálení laku.  
Otáčky brusky - orbitální cca 10 - 12.000 ot./min., 
rotační max. 3500 ot./min. Dostatečné množství 
pasty a pasta vždy důkladně promíchaná. Čisto-
tu zalešťovaného místa a molitanu nebo beránka. 
Pracujeme celou plochou molitanu nebo beránka. Při 
rotačním leštění uvažujeme možnost vzniku 
hologramů.
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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

Postup procesu opravy laku

ODSTRANĚNÍ CHYB LAKU
V plošném broušení za mokra nejprve odstraníte pomerančový efekt, 
smítka, či defekty laku pomocí 3M Trizact P1500 brusného kotouče  
na fólii s průměrem 150 mm (05600) . Na menší defekty použijeme brus-
ný „špalíček“.

JEMNÉ BROUŠENÍ NA ZJEMNĚNÍ 
ŠKRÁBANCŮ
Zjemníte povrch s použitím 3M Trizact P3000, který velmi dobře 

kopíruje povrch. Zkrácení samotného procesu leštění docílí-
te díky 3M Trizact 6000.

Při broušení materiálů 3M Trizact použijte vždy rozpra-
šovač s čistou vodou. Pod malým tlakem pravidelně 
pomocí vody vymývejte nečistoty z brusného kotouče. 
Docílíte tak hladšího povrchu a zamezíte poškrábání 

nečistotami.

ZJEMNĚNÍ POVRCHU
Na vyhlazení povrchu použijte žlutý leštící kotouč s 3M Extra Fine pastou. Pro dosáhnutí 
lesku středně přitlačte kotouč po celé ploše. Zahřejte na 1800 - 2000 otáček za minutu. 
Zbytky pasty setřete žlutým hadříkem.

ODSTRANĚNÍ ŠKRÁBANCŮ
Na zelený leštící kotouč naneste 3M Fast cut Plus Extreme a odstraňte škrábance  
z povrchu s rotační leštičkou při 1500 až 2000 otáčkách. Zbytky pasty otřete hadříkem  
a na povrch nastříkejte kontrolní sprej. Nechte 30 vteřin působit a otřete. Sprej tak 
dokonale odstraní všechnu pastu.

3M Fastcut Plus Extreme, zelená pasta 865 ml 51815

3M Oboustranný leštící molitan, vroubkovaný, zelený 150 mm 50962

3M Kontrolní sprej 500 ml 55535

3M Zelená utěrka z mikrovlákna 32x36 cm 2010G

Rychloupínací unašeč 3M Quick Connect™ 33271

3M Extra Fine Plus jemná brusná pasta žlutá
1000 ml
500 ml
250 ml

80349 
51696 
51698

3M Oboustranný leštící molitan, vroubkovaný, žlutý 150 mm 50962

3M Leštící utěrka, velmi měkká, žlutá pro 2. krok leštění 32x36 cm 2010G

1

3

4

2
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Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

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

ODSTRANĚNÍ HOLOGRAMU
Dokonalého lesku dosáhnete za použití modré pasty 3M Ultrafina SE na hologramy, kte-
rou nanesete na mokrý kotouč. Začněte leštění s mírným přítlakem. Postupně zvyšujete 
otáčky na 900 - 1500 otáček za minutu. Zbytky pasty setřete modrým hadříkem.

VÝHODY ADAPTÉRU 3M™ QUICK CONNECTTM

Systém 3M Quick Connect™ tvoří jedinečný adaptér a ši-
rokou škálu oboustranných leštících kotoučů s průměrem 
150 mm a 216 mm.

 » Umožňuje jednoduchou a rychlou výměnu kotouče
 » Zabezpečuje dokonalé centrování veškerých 3M oboustran-

ných leštících kotoučů, čímž snižuje vibrace a zabezpečuje 
komfort při práci 

 » Adaptéry jsou k dispozici pro pneumatické nebo elektrické 
leštičky

 » Na velké plochy je možné použít leštící kotouče s velikostí 
216 mm, které optimalizují náklady a čas

3M Ultrafina SE leštící pasta modrá
1000 ml
250 ml

50383
51690

3M Oboustranný leštící molitan, vroubkovaný, modrý 150 mm 50880

3M Leštící utěrka, měkká, modrá pro 3. krok leštění 32x36 cm 50486

5

PŘED TESTOVÁNÍM SYSTÉMU NA OPRAVU LAKU 
JE DŮLEŽITÉ ZJISTIT:

 » Typ laku, 1K, 2K
 » Výrobce laku 
 » Jaká je teplota v sušícím boxu při vypalování CC 
 » Jak dlouho po vyjetí ze sušícího boxu se opravuje lak
 » Použité brusivo - typ, zrnitost, nářadí, typ broušení 
 » Technologie broušení (suché, mokré)
 » Leštění, čas, použitá pasta, leštící molitany
 » Technologie leštění (rotační, orbitální)
 » Technologie čištění opraveného místa  

(voda, izoprophylalcohol…)
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Studenti se seznámili 
s různými aktivitami  
společnosti MATRIX

Tradiční každoroční návštěva  
studentů lesnické akademie  
na třebešovské pile
Společnost MATRIX a.s. ráda podporuje mladé lidi  
a studenty, protože je to investice do budoucnosti, kte-
rá se vyplácí. Sponzoruje a má navázanou spolupráci  
s několika školami. Jednou z nich je Česká lesnická aka-
demie Trutnov. 

Stalo se již tradicí, že v období podzimu na třebešovský 
dřevařský závod přijíždí v rámci výuky studenti lesnické aka-
demie, ani letos tomu nebylo jinak. 

Studenti byli seznámeni s historií a různými aktivita-
mi společnosti MATRIX a.s., zejména pak s divizí WOOD.  
V rámci prohlídky třebešovského areálu probíhala živá dis-
kuze a studenti mohli obohatit své znalosti o moderní tech-
nologické postupy zpracování dřevní suroviny. Příjemným 
zakončením exkurze byl oběd, který studentům z Trutnova 
připravili zaměstnanci Hotelu Studánka. 

Za divizi WOOD děkujeme a doufáme, že vzájemná spo-
lupráce bude i nadále pokračovat v takto přátelském duchu 
a již nyní se těšíme na setkání v příštím roce.

REFERENCE WINDOWS:

STŘEDNÍ  
ODBORNÁ ŠKOLA 

V ŽAMBERKU
V  létě jsme dokončili realizaci výměny oken 
a dveří na žamberecké Střední odborné škole 
obchodu, řemesel a služeb.
 
Vzhledem k tomu, že se budova nachází v bezpro-
střední blízkosti náměstí, tudíž v oblasti památko-
vé zóny města Žamberk, výběr oken i dveří probíhal  
za vyjadření a souhlasu místních památkářů.

Součástí zakázky byly i vstupní dveře, které se měly 
co nejvíce podobat dveřím původním. Tyto požadav-
ky byly splněny a byly vybrány dřevěné smrkové prvky 
v  profilu Euro 78 s  izolačními trojskly. Dveře mají bez-
pečnostní sklo, speciální Eneo zámek a čtečku karet, tudíž 
splňují veškeré požadavky  na současné moderní dveře.  

MATRIX EURO IV 78

• vysoká kvalita
• tepelná a zvuková izolace
• dlouhá životnost
• bezpečnost
• prvotřídní design

Matrix a.s. divize WINDOWS

Showroom Lipovka

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

windows@matrix-as.cz

Matrix a.s. divize WINDOWS

Showroom Hradec Králové

Střelecká 861
500 02 Hradec Králové
778 493 232

okna.hradec@matrix-as.cz
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REFERENCE WINDOWS:

STŘEDNÍ  
ODBORNÁ ŠKOLA 

V ŽAMBERKU
V  létě jsme dokončili realizaci výměny oken 
a dveří na žamberecké Střední odborné škole 
obchodu, řemesel a služeb.
 
Vzhledem k tomu, že se budova nachází v bezpro-
střední blízkosti náměstí, tudíž v oblasti památko-
vé zóny města Žamberk, výběr oken i dveří probíhal  
za vyjadření a souhlasu místních památkářů.

Součástí zakázky byly i vstupní dveře, které se měly 
co nejvíce podobat dveřím původním. Tyto požadav-
ky byly splněny a byly vybrány dřevěné smrkové prvky 
v  profilu Euro 78 s  izolačními trojskly. Dveře mají bez-
pečnostní sklo, speciální Eneo zámek a čtečku karet, tudíž 
splňují veškeré požadavky  na současné moderní dveře.  

MATRIX EURO IV 78

• vysoká kvalita
• tepelná a zvuková izolace
• dlouhá životnost
• bezpečnost
• prvotřídní design

Matrix a.s. divize WINDOWS

Showroom Lipovka

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

windows@matrix-as.cz

Matrix a.s. divize WINDOWS

Showroom Hradec Králové

Střelecká 861
500 02 Hradec Králové
778 493 232

okna.hradec@matrix-as.cz
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Společnost Dřevocentrum CZ se stá-

le snaží přinášet svým zákazníkům co nejširší vý-
běr sortimentu a přicházet se zajímavou nabídkou. Nejnověji 
tak ve společnosti Dřevocentrum navázali obchodní spolupráci  
s českou firmou Wood & WoodWay, která se specializuje na výrobu 
a prodej designových dřevěných obkladů a produktů ze dřeva.

Firma vznikla z touhy po navrátu k „poctivému“ českému 
řemeslu a také z lásky k přírodě a jejím přirozeným materi-
álům, které ji nezatěžují. Dřevěné výrobky tvoří ručně, těmi 
nejzákladnějšími postupy při opracování dřeva, v kombinaci  
s použitím nejmodernějších technologií jako je laser, spe-
ciální pryskyřice, ekologické olejové barvy, gravírování  
a jiné. Při výrobě všech produktů se dbá na detaily a jedineč-
nost každého kusu dřeva, jehož barevné nuance, struktura  
a kresba se liší kus od kusu.  

Nabídka Wood & WoodWay jistě uspokojí i ty nejnároč-
nější milovníky designových vychytávek a jedinečných in-
teriérů. Zákazník si může vybírat mezi dekory přírodního, 
starého či průmyslově loftového dřeva. Zatímco obklady  
z přírodního dřeva jsou představeny ve své základní podo-
bě a podrthují tak veškerou krásu dřeva jako takového, řada 
průmyslově - loftového dřeva přináší obklady velmi roz-
manitých vzhledů. Obklad z hřbetů luxusních knih, šuplík  
na stěně či okenice jako obklad, graffiti, vypálené nápi-
sy nebo rozebrané přepravní bedny, to všechno je mož-
né. Zcela unikátní kategorií jsou obklady ze starého dřeva,  
u kterých se využívá už jednou použité dřevo ze starých obytných 
budov, štítů stodol, sýpek, hospodářských budov, špejcharů, sení-
ků, včelínů, kůlen, kvelbů apod.

Dále firma Wood & WoodWay vyrábí nejrůznější designo-
vé produkty, z nichž stojí za zmínku například dřevěné ho-
dinky, brýle, opasky či manžetové knoflíčky. Všechny tyto 
kousky jsou originální a nepřehlédnutelné a vyráběné se 
stejnou filozofií jako všechny produkty výrobce - snoubí se  
v nich kvalita ruční práce a láska ke dřevu.

Wood & WoodWay designové obklady s příběhem, nyní v Dřevocentrum CZ  
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Wood & WoodWay designové obklady s příběhem, nyní v Dřevocentrum CZ  
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Halloweenský večírek   
ve vinárně pod Studánkou

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 
31. října, tedy den před křesťanským svátkem všech 
svatých, z jehož oslav se postupně vyvinul. Jelikož 
důvodů slavit a dobře se pobavit není nikdy dost, na 
Studánce se rozhodli oslavit tento svátek po svém.  

Pro hosty hotelu byl připraven originální raut  
v halloweenském stylu. Catering, který se podával  
v přítmí vinárny Pod Studánkou, možná působil tak trochu 
strašidelně, ale chutnal skvěle. Zejména speciality z hotelo-
vé cukrárny se staly častým předmětem focení. Firma Esop 
si při té příležitosti přichystala pro své zaměstnance stezku 
odvahy lemovanou svíčkami po celém areálu wellness. Při 
plnění zábavných soutěžních úkolů naštěstí nikdo neutrpěl 
újmu psychickou, ani fyzickou a všichni se skvěle bavili až  
do pozdních večerních hodin.
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Hosté měli na výběr  
z množství husích  

a kachních specialit

Na druhou listopadovou neděli byla na Studánce při-
pravena speciální akce na oslavu svátku sv. Martina. Již 
druhým rokem si personál pro hosty připravil gastrono-
mický zážitek v podobě „svatomartinského brunche“.

Každý, kdo přišel, mohl vybírat z množství svátečních 
lahůdek. V nabídce byly nejrůznější husí a kachní delikate-
sy – játra, paštiky nebo kaldoun. Na své si přišli i milovníci 
sladkého, vybírat mohli ze zákusků od hotelové cukrářky  
a nechyběly ani svatomartinské rohlíčky. K dobrému jídlu 
samozřejmě neodmyslitelně patří i dobré pití a v zaplněné 
hotelové restauraci tak hosté degustovali výborná bílá, rů-
žová i červená svatomartinská vína.

Svátek sv. Martina oslavili  
na Studánce brunchem  
plným tradičních specialit 
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Na Studánce byl  
zakončen již IX. ročník  
tanečních

Závěrečná prodloužená zakončila 
IX. ročník tanečních na Studánce

Ve společenském sále Rudolfa Rokla na Studánce se  
v neděli 10. listopadu konala poslední lekce IX. Ročníku 
tanečních.

 Slavnostní zakončení, takzvaná „prodloužená“, proběh-
lo, jak už si taková příležitost zaslouží, ve velké parádě.  
Na úvod vystoupil soubor tanečnic DÁMY Z FRANCIE, vy-
stoupení bylo samozřejmě tematicky spojené s názvem 
skupiny.

 Následně už se účastníci kurzu věnovali tanci standart-
ního a latinského stylu. Po menší přestávce a oddechu byla 
vyhlášena soutěž pro nejlepší taneční páry každého ze stylů. 
Porota následně vybrala a ocenila nejlepší tanečníky roční-
ku. U promenády došlo také na poděkování manželům Solá-
rovým za profesionální vedení kurzu společenských tanců. 

Vedení a personál  hotelu děkuje všem účastníkům kurzu  
a již v tuto chvíli se těší na desátý jubilejní ročník, který bude  
na Studánce probíhat v příštím roce.
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Jsme odsouzeni k úspěchu? Příběh 
české ekonomiky po pádu totality

Už třicet let je česká společnost na cestě ve svobod-
ném státě. Státě, který má jistě řadu nedostatků, ale 
přesto se řadí k těm nejvyspělejším nejenom na starém 
kontinentě, ale na celé planetě vůbec. Téměř stejnou 
dobu je na své cestě také české hospodářství, které se 
z komunisty centrálně řízeného a na pokraji zhrouce-
ní se nacházejícího modelu, vypracovalo ve vyvinutou 
exportní ekonomiku s minimální nezaměstnaností. Jak  
k tomu došlo? Pojďme si připomenou hlavní body vývo-
je české ekonomiky v posledních třech dekádách.

Po pádu totality bylo zapotřebí nejprve dosud centrálně 
řízenou ekonomiku transformovat do tržního modelu. Pře-
měna československé a po roce 1993 české ekonomiky se 
odehrála mezi lety 1990 až 1995 a jejím symbolem byl pře-
devším Václav Klaus. Oproti ostatním postkomunistickým 
zemím měla Česká republika výhodu slušně fungujícího 
průmyslu, nízké zaměstnanosti a velice malé míry zadlužení 
veřejných financí. Problematickým bodem byla jistě priva-
tizace státního majetku, během které došlo ke značným fi-
nančním únikům. O tom, jestli se jednalo o správné řešení, 
se vedou dlouhodobé spory nejenom mezi ekonomy.

Během první poloviny 90. let minulého století se každo-
pádně česká ekonomika začala orientovat na tržní model  
a ve velké míře se vrátila přirozená obchodní spolupráce se 
sousedním Německem, jejímž hlavním znakem byl prodej 
společnosti Škoda Auto německé automobilce Volkswagen.

Zajisté nesmíme zapomenout na dva stěžejní roky po-
listopadového vývoje. Roku 1999, 12. března, vstoupila 

Česká republika spolu s Polskem a Maďarském do Severo-
atlantické aliance (NATO). To byl významný signál i pro eko-
nomiku, protože prostor střední Evropy získal bezpečností 
záruky. Druhým datem je potom vstup do Evropské unie. 
Po celostátním referendu tam Česká republika zamířila  
1. května 2004. O tři a půl roku později se pak Česko plně 
začlenilo do Schengenského prostoru, čímž pro obchod de 
facto zanikly hranice. Pro exportně orientovaný stát se jed-
nalo o skvělou příležitost, kterou celá řada firem výborně 
zužitkovala.

V této souvislosti lze vzpomenout slov, která pro Český 
rozhlas Plus pronesl zakladatel jedné z exportně nejúspěš-
nějších českých firem Linet Zbyněk Frolík.

„Jsme odsouzeni k úspěchu.“

Geografické umístění a řada schopných lidí nám skuteč-
ně dává naději myslet do budoucna s dobrými vyhlídkami. 
To ale neznamená, že české hospodářství a celou společ-
nost nečekají velké výzvy. Budeme se muset vyrovnat se 
stárnutím populace a tím pádem i se ztrátou pracovních 
míst a vyššími nároky na penzijní systém. Důležitý bude 
také přístup ke vzdělávání, který si podle ohlasů řady od-
borníků žádá rychlé a důrazné reformy.

O své místo na slunci se bude muset Česká republika  
v rámci ekonomiky, která je stále více celosvětově propo-
jená, rvát každý rok. Konkurence je velká, ale zajisté máme 
dobré předpoklady k tomu, abychom uspěli. Zaleží pouze 
na nás.

Jak rostlo HDP  
mezi lety 1995 a 2018

100 - průměr Evropské unie

*Srovnání na HDP na obyvatel z 
roku 1995 a 2018 u Německa a 
postkomunistických středoevrop-
ských zemí. Průměr Evropské unie 
představuje 100%. Nejsilnější eko-

nomiku má Německo.

Data: Vídeňský ústav pro mezinárodní 
hospodářská srovnání

Německo Polsko Česko Slovensko Maďarsko

130 123 42 72 76 91 48 78 51 70 

1995 

2018 
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Podzim ve znamení honů a lovů  
Myslivecké společnosti MATRIX a.s.

Závěr roku je vždy obdobím, kdy vrcholí myslivecké 
hony. Ty mají vždy slavnostní atmosféru a neodmysli-
telně k nim patří řada rituálů a tradic. Myslivecká spo-
lečnost MATRIX a.s. uspořádala během listopadu dva 
hony na bažanty.

První z nich se uskutečnil v sobotu 16. listopadu, akce 
byla určena pro spřátelené lovecké osobnosti společnosti 
MATRIX a.s. a přátele myslivce. Honu se účastnilo 24 lovců  
a přesto, že podzimní počasí bývá nevyzpytatelné, podmín-
ky pro lov byly tentokrát ideální.

Poslední leč se všemi mysliveckými tradicemi a ná-
sledná večerní zábava se odehrály v loveckém salon-
ku v Třebešově. Nakonec nechybělo ani vyhlášení 
nejúspěšnějšího střelce a za Krále honu byl vyhlášen  
Ing. Petr Mlynář z Lesní správy LČR v Rychnově nad Kněž-
nou.

Další z honů se konal poslední listopadovou sobotu v tře-
bešovském revíru. Zúčastnilo se ho 25 lovců včetně dvou 
lovců ze Slovenska. Poslední leč se usutečnila v třebešov-
ském společenském domě, kde účastníci při večerní zábavě 
rozebrali průběh honu a své zážitky z uplynulého dne.

Za nejúspěšnějšího lovce byl vyhlášen a Králem honu se 
stal Tomáš Zima, člen Myslivecké společnosti MATRIX a.s.
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MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE

• POZDRAV - „LOVU ZDAR!“ 
Hon začíná slavnostním nástupem a troubením 
trubačů. Myslivci se při příchodu zdraví sejmutím 
klobouku a podáním ruky. Mezi zvyky patří i tradiční 
myslivecký pozdrav „Lovu zdar!“ 

• POSLEDNÍ LEČ 
Nedílnou součástí společného lovu je poslední leč, 
nejedná se o záležitost loveckou, ale o společen-
skou a kulturní akci. Místo, kde se leč uskutečňuje, 
bývá vyzdobené loveckými trofejemi. Leč obvykle 
začíná společným přípitkem a následuje myslivecky 
zaměřené pohoštění pro zvané hosty, kde si mysliv-
ci vypráví zážitky z proběhlého honu 

• VÝLOŽ, VÝŘAD 
Každá leč je ukončena výloží, každý společný hon 
výřadem. Na chvojím pokrytém místě se vyloží 
veškerá ulovená zvěř, která se seřadí dle jistých 
pravidel, přítomni jsou povinně všichni účastníci 
lovu a dle pevně stanoveného ceremoniálu se koná 
rozloučení zvěře s rodnou honitbou. 

• KRÁL HONU 
Vyhlášení nejúspěšnějšího střelce je ceremoniál, 
který se koná buď ihned při výřadu nebo večer při 
poslední leči. Před vyhlášením krále lovu se troubí  
a předavající přednese krátký proslov. Král honu 
bývá oceněn diplomem a může pro něj být nachys-
táno zvláštní sedadlo - „křeslo pro krále“. 

• MYSLIVECKÉ TROUBENÍ 
Původně vzniklo pro dorozumívání, tedy k dosažení 
lepší organizace, a to nejen pro zahájení a ukončení 
lovecké akce, ale i k dávání pokynů v jejím průběhu. 
V dnešní praxi ještě z části zůstalo, že troubení 
podstatně zlepšuje organizovanost i bezpečnost 
při lovech, avšak převládá troubení pro přikrášlení 
mysliveckých akcí.
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Recepty 
od Farmy Třebešov

Suroviny:
• 600 g dančí kýty • 160 g vlašských 
ořechů • 80 g toustového chleba • 60 g 
másla • sůl • pepř • 4 g tymiánu • 40 g 
olivového oleje • 400 g dýně hokaido  
• 200 g brambory grenaille • 120 g červe-
né cibule • 120 g cukety • 4 g rozmarýnu 
• 4 g hladkolisté petržele • 80 g čerstvé 
papriky • 60 g olivového olej • 80 g výva-
ru • 40 g másla • 40 ml bílého vína • 40 ml 
smetany • 40 ml demi glas • 60 g rukoly

 

Dančí rolka 
plněná ořechovou nádivkou

Postup: 
Dančí kýtu rozklepeme, použijeme potravinářskou fólii, maso se tolik netrhá a ne-
uděláme si po kuchyni nepořádek. Osolíme, opepříme, přidáme nasekaný tymián, 
vlašské ořechy, toust a máslo, které jsme měli v pokojové teplotě, bylinky rozdrtí-
me v kutru. Hotovou pastou potřeme dančí kýtu, zavineme, spíchneme jehlou  
a opečeme na pánvi, v troubě pak dopékáme 12 minut při 180°C. Po dopečení ne-
cháme dojít na prkénku pod poklicí, maso vstřebá šťávu a při krájení pak nevyteče.

Na pánvi, kde jsme opékali maso, si přidáme vývar, víno, demi glas a zredukujeme 
na třetinu, zjemníme smetanou, osolíme, opepříme, provaříme a vmícháme stude-
ný plátek másla.

Očištěnou zeleninu opečeme na olivovém oleji, přidáme brambory, dýni, orestuje-
me, osolíme a opepříme, přidáme bylinky a podáváme. Dančí rolku dochutíme solí 
a pepřem a přelijeme sťávou. Podáváme s grilovanou zeleninou a čerstvou rukolou. 

  

90
min

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

4
porce
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Naši oslavenci
v prosinci 2019

divize Autocentrum
Lukášek Josef

divize Wood
Voltr Luboš
Dostál Tomáš
Stejskal Jan

divize Windows
Čapo Richard
Oubrecht Petr
Gregor Jan
Krafková Iveta
Zelený Tomáš

Matrix Hotels, s.r.o.
Reichlová Soňa

Dřevocentrum CZ
Krejčí Petr
Knazovič Lukáš
Fišer Lukáš

Farma Třebešov, s.r.o.
Bartošová Božena

divize Správa
Bárta Martin 
Tomášová Blanka

Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

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



Ing. Libor Burian, MBA 
generální ředitel

PF 2020
Všem našim váženým zákazníkům,  

obchodním partnerům, přátelům  
a zaměstnancům 

 
přejeme příjemné prožití vánočních  

svátků, pevné zdraví a mnoho osobních  
i pracovních úspěchů v roce 2020.


