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PILA TŘEBEŠOV
wood.matrix-as.cz

Hranoly KVH a BSH 
jsou považovány 
za dokonalé přírodní 
stavební materiály.
Svými vynikajícími vlastnostmi  
se plnohodnotně uplatňují jako  
alternativa klasického  stavebního 
a konstrukčního řeziva.

Díky krácení a následnému délko-
vému nastavení zubovitým spojem 
(případně vrstvením přířezů) lze 
získat hranoly téměř libovolných 
parametrů. 

Jsou vhodné zejména pro dřevěné 
konstrukce a nosné prvky dřevosta-
veb.

KVH HRANOLY

BSH HRANOLY

• pro stavební dílce  
s vysokými požadavky  
na stabilitu a estetiku 

• jednoduché zacházení 
díky přesnému  
opracování

KVH A BSH HRANOLY

• vhodné ke stavbě  
nosných konstrukcí 

• pro vysoce zátěžové 
stavební dílce  
s velkými rozpony

MATRIX a.s., divize WOOD
TŘEBEŠOV 1, 516 01, Rychnov nad Kněžnou

+ 420 494 384 593 
drevo@matrix-a.cz

Zakoupit můžete v síti prodejen DŘEVOCENTRUM CZ



MATRIX INFO | 3

Vydavatel: MATRIX a.s., Třebešov 1, 516 01, Rychnov nad Kněžnou,  
tel.: +420 494 384 593, e-mail: asistentka@matrix-as.cz

Redakční rada: Ing. Libor Burian, Ing. Jakub Kaloč, Ing. Tomáš Dostál, Zdenka Škopo-
vá, 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., Jiří Čermák

Grafika: MATRIX a.s.

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
Divize Wood 
Martin Mandys

Téma čísla: 4Nová KVH/BSH linka  
je připravena ke spuštění
Jedním z největších projektů divize MATRIX Wood  pro rok 2019 byla 
instalace nové KVH/BSH linky v Třebešově. V první polovině ledna 
pokročila instalace nové linky do cílové rovinky a do konce ledna byla 
zcela zkompletována. Zaměstnanci divize Wood se rychle seznámili  
s ovládacími prvky a všemi náležitostmi potřebnými k plynulému 
provozu nové linky.

20
16Šediváčkův long za podpory 

Autocentra již po jedenácté
Orlické hory v měsíci lednu ožily jedním z nejtěžších závodů psích 
spřežení v Evropě. Proslulý Šediváčkův long odstartoval 21. led-
na v Deštném v Orlických horách již po dvacáté čtvrté. Autocent-
rum MATRIX letos závody podpořilo již po jedenácté. Samotného 
slavnostního zahájení závodů se účastnil i ředitel divize Miroslav  
Moravec a někteří záměstnanci Autocentra.

Z modelky cukrářkou  
na Studánce
Marie Kroupová, zkušená cukrářka, která působí na Studánce již  
čtvrtým rokem, má na starosti provoz celé Studánecké cukrařiny. 
Jelikož je dlouhodobě ve své pozici sama, své umění ráda předá-
vá hlavně svým mladým nastávajícím kolegyním, a to studentkám 
Střední školy obchodu, řemesel a služeb v Žamberku.

10Nová posila ekonomického  
oddělení společnosti MATRIX a.s.
Společně s novým rokem společnost MATRIX a.s. přivítala ve svých 
řadách i novou posilu. Ing. Kateřina Honemannová se v lednu sta-
la novou ekonomickou ředitelkou společnosti. Jak probíhaly první 
týdny v její nové funkci a jaké jsou její plány s ekonomickým oddě-
lením? A jak dle jejího názoru vypadá ideální dovolená? To vše se 
můžete dočíst v rozhovoru.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přá-
telé společnosti MATRIX,

ve druhém čísle letošního roku, uprostřed 
zimy-nezimy, si Vám dovoluji popřát mnoho 
odvahy, trpělivosti a pevné vůle, abyste napl-
nili svá dobrá předsevzetí učiněná na Nový rok.

Jestli jste si snad žádná nedali, alespoň dou-
fám, že pohoda a kouzelná atmosféra z období 
Vánoc Vám vydrží minimálně do jara. 

Asi nejsem sám, kdo má jaro nejraději  
a již se těší na osvěžení ve kvetoucích sadech.  
Do té doby však budu rád, když k Vaší dobré 
náladě přispěje svým dílem i naše aktuální  
MATRIX INFO.

Martin Mandys
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je připravena ke spuštění
NOVÁ KVH/BSH linka
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MATRIX INFO | téma čísla 

Jedním z největších projektů divize MATRIX Wood  pro 
rok 2019 byla instalace nové KVH/BSH linky v Třebešově. 
V první polovině ledna pokročila instalace nové linky do cílové 
rovinky a do konce ledna byla zcela zkompletována. Vše pro-
běhlo přesně podle plánů dodavatele technologie. Během ně-
kolika dní se přešlo na testování a samotnou produkci. 

Zaměstnanci divize Wood se rychle seznámili s ovládacími prvky 
a všemi náležitostmi potřebnými k plynulému provozu nové linky.

Nová linka od německé společnosti WEINIG je schopná cinkovat, 
tedy délkově napojovat materiál až do rozměrů 20 x 30 cm. Díky 
BSH výrobě je možné vyrábět hoblované produkty až do velikosti 

30 x 45 cm (ve speciálních případech je možné vyrobit lepený hra-
nol 30 x 130 cm). Při jednosměnném provozu se denní produkce 
pohybuje okolo 40 m3 lepeného hranolu. Linka je schopná vyrábět 
přesné přířezy až do délky 13 m. Aktuálně vyráběné délky jsou 3, 4, 
5, 8 a 13 m.

První hranoly budou již brzy na cestě do našich prodejen  
Dřevocentrum CZ. Společnost MATRIX a.s. opět pokročila v uzavře-
ní koloběhu a naplnění snahy vyrábět finální produkt a dostávat jej 
až k zákazníkovi.
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MATRIX INFO | wood

Dynamický rok  
pro MATRIX Wood

SUŠÍCÍ KOMORY 
Počátkem roku vyrostlo v Třebešově 9 nových sušících 
komor (od společnosti KATRES).

IMPREGNAČNÍ VANA 
V roce 2019 byla pro pilu v Třebešově zakoupena impreg-
nační vana pro automatizovaný proces ponorné impreg-
nace. Impregnace dřevěných materiálů přispívá k dlouho-
dobé ochraně veškerého stavebního řeziva proti plísním, 
dřevokazným houbám a hmyzu. Tímto krokem bylo opět 
rozšířeno portfolio služeb zákazníkovi.

Rok 2019 byl pro divizi Wood velmi úspěšný. Podařilo se pokročit nejenom  
v optimalizaci technologických procesů na nové pilnici, ale také rozšířit možnosti 
následného zpracování. Růst divize byl značně dynamický a prostoru na chvíli se 
zastavit opravdu mnoho nebylo. Představujeme největší investice roku 2019. 

SKLADOVACÍ HALA  
Událostí investičního charakteru, která z největší části 
proběhla v roce 2019 a nyní se dokončuje, je výstavba další 
skladovací haly pro rozšířené portfolio divize Wood.

NOVÉ SKLADOVACÍ PROSTORY  
Byly vybudovány nové zastřešené prostory pro možnost 
skladování vysušeného řeziva a dalších produktů v navýše-
né kapacitě.

V regionu je nakoupena potřebná kulatina různých dřevin a vlastní pilařskou 
kapacitou jsou vyrobeny zadané rozměry řeziva. Největší část je vysušena  
a řezivo potom finalizováno do širokého spektra hoblovaných materiálů (pod-
lahy, palubky, terasy apod.) a do mnoha rozměrů hranolů KVH a BSH. Tento 
uzavřený kruh bývá snem většiny dřevařů a pro divizi WOOD se po dlouhé době 
pilné a usilovné práce všech spolupracovníků stal skutečností.
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MATRIX INFO | wood

SUŠÍCÍ KOMORY 
Počátkem roku vyrostlo v Třebešově 9 nových sušících 
komor (od společnosti KATRES).

KVH/BSH LINKA 
Velmi významným investičním počinem loňského roku byla 
instalace nejmodernější technologie na výrobu KVH a BSH 
hranolů. Tato nová linka (od společnosti WEINIG) završuje 
uzavřený koloběh dřevní hmoty ve výrobním areálu  
v Třebešově.

NOVÉ SKLADOVACÍ PROSTORY  
Byly vybudovány nové zastřešené prostory pro možnost 
skladování vysušeného řeziva a dalších produktů v navýše-
né kapacitě.

BRIKETOVACÍ LIS 
Aby byl druhotný materiál z opracování sušeného řeziva 
příhodně zužitkován, starý briketovací lis byl vyměněn  
za nový (značky RUF). Piliny s hoblinami tak končí svoji tře-
bešovskou pouť v briketách MATRIX s vysokou výhřevnou 
hodnotou.

Výše uvedené by nebylo možné realizovat bez poctivé práce všech pracovníků 
a koordinace manažerů všech řídících úrovní. Za toto jim srdečně děkuji a jsem 
rád, že mohu být součástí tohoto díla. Nemalý počet našich pracovníků vstou-
pil do světa společnosti MATRIX právě v roce 2019 a skvěle zaujal svá místa v 
jednotlivých týmech. Proto se můžeme směle dívat do letošního roku a těšit se 
na nové výzvy, které nás v něm čekají.               
                                                                                Martin Mandys, ředitel divize Wood
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ŠKODA Octavia
1,4 TSI / Ambition plus / automat

Tachometr: 7 290 km
Motor: benzin, 110 kW
Do provozu: 09/2017

Vnější vzhled a výbava
Dálkově ovládané centrální zamykání, 
kola z lehkých slitin, přední mlhovky, 
ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcát-
ka

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
el. ovládání zrcátek, handsfree, klimati-
zace mechanická, loketní opěrka přední, 
malý kožený paket, multifunkční volant, 
nastavitelný volant, navigační systém

439 000 Kč 
362 810 Kč bez DPH

Škoda Octavia
Combi TDI 1,6 / Ambition Plus / manuál
 
Tachometr: 22 690 km
Motor: nafta, 85 kW
Do provozu: 12/2017

Vnější vzhled a výbava
Dálkově ovládané centrální zamyká-
ní, kola z lehkých slitin, kontrola tlaku  
v pneu, metalický lak, přední mlhovky, 
střešní nosič, tažné zařízení, ukazatel 
vnější teploty, vyhřívaná zrcátka, zadní 
stěrač s ostřikovačem

Vnitřní výbava
Bluetooth, el. ovládání oken, el. ovládání 
zrcátek, handsfree, klimatizace mecha-
nická, loketní opěrka přední, malý kože-
ný paket, Maxi Dot, multifunkční volant, 
nastavitelný volant, tempomat, vyhříva-
ná sedadla

433 000 Kč 
357 851 Kč bez DPH

Škoda Fabia
TSI 1,0 / Style Plus / manuál

Tachometr: 18 090 km
Motor: benzín, 81 kW
Do provozu: 04/2018

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
dálkově ovládané centrální zamykání, 
kontrola tlaku v pneu, metalický lak, 
přední mlhovky, senzor světel, tónovaná 
skla, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná 
zrcátka, xenonové světlomety

Vnitřní výbava
Bluetooth, el. ovládání oken, el. ovládání 
zrcátek, handsfree, klimatizace automa-
tická, loketní opěrka přední, malý kožený 
paket, multifunkční volant, nastavitelný 
volant, tempomat, vyhřívaná sedadla

285 000 Kč 
235 537 Kč bez DPH

Škoda Karoq
TDI 2,0 / Style Plus / automat

Tachometr: 20 000 km
Motor: nafta, 110 kW
Do provozu: 11/2018

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
el. vyhřívané přední sklo, LED hlavní 
světlomety, natáčecí světlomety, ostři-
kovače světlometů, přední mlhovky, taž-
né zařízení, vyhřívaná zrcátka, vyhřívané 
trysky ostřikovače čel. okna

Vnitřní výbava
Bluetooth, dekor interiéru, el. ovládaná 
přední sedadla, el. ovládané 5. dveře, 
klimatizace automatická, kožené čalou-
nění sedadel, multifunkční volant, nasta-
vitelný volant, navigační systém, loketní 
opěrka přední, loketní opěrka zadní

869 000 Kč 
718 182 Kč bez DPH

Škoda Rapid
TSI 1,0 / Ambition Plus / manuál

Tachometr: 12 700 km
Motor: benzin, 81 kW
Do provozu: 09/2018

Vnější vzhled a výbava
Dálkově ovládané centrální zamyká-
ní, kola z lehkých slitin, kontrola tlaku  
v pneu, metalický lak, přední mlhovky
ukazatel vnější teploty

Vnitřní výbava
Bluetooth, dělená zadní sedadla, el. 
ovládaná přední okna, el. ovládání zrcá-
tek, handsfree, Isofix, klimatizace me-
chanická, loketní opěrka přední, malý 
kožený paket, Maxi Dot, multifunkční 
volant, nastavitelný volant

289 000 Kč 
238 843 Kč bez DPH

Škoda Fabia
TSI 1,0 / Ambition Plus / manuál

Tachometr: 11 890 km
Motor: benzin, 70 kW
Do provozu: 12/2017

Vnější vzhled a výbava
Dálkově ovládané centrální zamykání, 
kontrola tlaku v pneu, metalický lak, 
přední mlhovky, ukazatel vnější teploty, 
vyhřívaná zrcátka, zadní stěrač s ostři-
kovačem

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládaná před-
ní okna, el. ovládání zrcátek, klimatizace 
mechanická, loketní opěrka přední, malý 
kožený paket, nastavitelný volant, palub-
ní počítač

233 000 Kč 
192 562 Kč bez DPH

Škoda Octavia
DSG 1,4 TSI / Style Plus / automat

Tachometr: 19 390 km
Motor: benzin, 110 kW
Do provozu: 12/2017

Vnější vzhled a výbava
Bezklíč. odemykání, dálkově ovládané 
centr. zamykání, el. vyhřívané přední 
sklo, kontrola tlaku v pneu, natáčecí 
světlomety, ostřikovače světlometů, 
přední mlhovky, ukazatel vnější teploty, 
vyhřívaná zrcátka, xenonové světlomety

Vnitřní výbava
Bluetooth, el. ovládání oken, el. ovlá-
dání zrcátek, klimatizace automatická, 
malý kožený paket, multifunkční volant, 
nastavitelný volant, navig. systém, tem-
pomat, vyhřívaná sedadla, vyhřívaný vo-
lant, el. ovládání oken

469 000 Kč 
387 603 Kč bez DPH

Škoda Octavia
TSI 1,8 / Style Plus / automat

Tachometr: 18 890 km
Motor: benzin, 132 kW
Do provozu: 06/2018

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
dálkově ovl. centr. zamykání, el. vyhří-
vané přední sklo, natáčecí světlomety, 
ostřikovače světlometů, přední mlhov-
ky, senzor světel, tažné zařízení, ukaza-
tel vnější teploty, xenonové světlomety

Vnitřní výbava
Bluetooth, el. ovládání oken, el. ovládání 
zrcátek, klimatizace automatická, klima-
tizovaná přihrádka, malý kožený paket, 
multifunkční volant, tempomat, vyhříva-
ná sedadla, řazení na volantu

495 000 Kč 
409 091 Kč bez DPH

Škoda Rapid Spaceback
TSI 1,0 / Ambition Plus / manuál

Tachometr: 19 843 km
Motor: benzin, 81 kW
Do provozu: 09/2018

Vnější vzhled a výbava
Dálkově ovládané centrální zamyká-
ní, kola z lehkých slitin, kontrola tlaku  
v pneu, metalický lak, přední mlhovky, 
ukazatel vnější teploty, zadní stěrač  
s ostřikovačem

Vnitřní výbava
Bluetooth, dělená zadní sedadla, el. 
ovládaná přední okna, el. ovládání zrcá-
tek, handsfree, klimatizace mechanická, 
loketní opěrka přední, multifunkční 
volant, nastavitelný volant, vyhřívaná 
sedadla

295 000 Kč 
243 802 Kč bez DPH

Škoda Octavia
Combi TSI 1,2 / Style plus / automat

Tachometr: 18 755 km
Motor: benzin, 132 kW
Do provozu: 08/2018

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
el. vyhřívané přední sklo, LED hlavní 
světlomety, ostřikovače světlometů, 
přední mlhovky, senzor světel, střešní 
nosič, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná 
zrcátka, zadní stěrač s ostřikovačem

Vnitřní výbava
Bluetooth, el. ovládání oken, handsfree, 
klimatizace automatická, klimatizovaná 
přihrádka, multifunkční volant, nasta-
vitelný volant, navigační systém, tem-
pomat, vyhřívaná sedadla, vyhřívaný 
volant, řazení na volantu

559 000 Kč 
461 983 Kč bez DPH
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Oblastní spolek Českého  
Červeného kříže z Ústí nad 
Orlicí jezdí novým vozem 
od Autocentra  
MATRIX 
Autocentrum MATRIX ve spolupráci se ŠKODA Auto poskytlo 
nový vůz pro oblastní spolek Českého Červeného kříže v Ústí 
nad Orlicí. Od ledna tak i díky Autocentru ústecký spolek využí-
vá nový model Škoda Octavia třetí generace.

MATRIX INFO | aktuality

Autocentrum MATRIX 
na Výročním setkání  
dealerské sítě 2019
Ředitel divize Autocentrum Miroslav Moravec společ-
ně s generálním ředitelem společnosti MATRIX a.s.  
Ing. Liborem Burianem, MBA se ve středu 29. ledna 2020 zú-
častnili Výročního setkání pro autorizované prodejce vozů 
ŠKODA. Setkání se konalo ve ŠKODA Muzeu v Mladé Bole-
slavi. Na místě proběhlo zhodnocení prodeje vozů ŠKODA za 
rok 2019 a byly představeny plány rozvoje a investic pro ná-
sledující rok. Mimo jiné zde byly prezentovány i nové modely  
a strategie pro rozvoj elektromobility, a to spolu s emisními 
limity pro Evropské země.

MATRIX a.s. na finále  
Champions Hockey  
League v Hradci Králové
Počátkem února hostil Hradec Králové utkání o vítěze Champi-
ons Hockey League pro sezónu 2019/20. Tento velký hokejový 
svátek si jakožto sponzor klubu Mountfield HK nenechalo ujít 
ani vedení společnosti MATRIX a.s. Napínavý hokejový zápas si 
užil ředitel divize Automotive Jaroslav Švarc spolu s partnery 
společnosti MATRIX a.s., a to v pohodlí sky boxu královéhra-
deckého stadionu.

Škoda Fabia
TSI 1,0 / Ambition Plus / manuál

Tachometr: 11 890 km
Motor: benzin, 70 kW
Do provozu: 12/2017

Škoda Octavia
TSI 1,8 / Style Plus / automat

Tachometr: 18 890 km
Motor: benzin, 132 kW
Do provozu: 06/2018

Škoda Rapid Spaceback
TSI 1,0 / Ambition Plus / manuál

Tachometr: 19 843 km
Motor: benzin, 81 kW
Do provozu: 09/2018

Zdroj: Mountfield HK
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Nadpis
nadpis

MATRIX INFO | správa

Brusné systémy
Odpověď na otázku ultimativního brusného materiálu

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

„Mým zájmem je budovat dlouhodobé vztahy. 
Chtěla bych, aby zaměstnanci chodili do práce rádi.“
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Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

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

Společně s novým rokem společnost MATRIX a.s. přiví-
tala ve svých řadách i novou posilu. Ing. Kateřina Hone-
mannová se v lednu stala novou ekonomickou ředitel-
kou společnosti. Jak probíhaly první týdny v její nové 
funkci a jaké jsou její plány s ekonomickým oddělením? 
A jak dle jejího názoru vypadá ideální dovolená? To vše 
se můžete dočíst v následujícím rozhovoru.
 
Nastoupila jste na novou pozici 2.1. 2020, jak hodnotíte 
první týdny ve společnosti MATRIX?

„Přicházím do společnosti z výrobní strojírenské firmy. 
Portfolio činností skupiny, do které spadá MATRIX a.s. se 
svými pěti divizemi, MATRIX HOTELS, Dřevocentrum CZ  
a Farma Třebešov, je opravdu pestré. Jsem ale velice ráda 
za nové obzory a podněty, díky kterým se mohu profesně 
posunout dál. Je to pro mě výzva a získávání dalších cen-
ných zkušeností. Líbí se mi, že se jedná o skupinu pouze  
s českou účastí, se zájmem o rozvoj svého regionu a s důra-
zem na mezilidské vztahy a etiku podnikání.“

Jaké jsou vaše vize? Kam chcete oddělení směřovat?

„Jako klíčové vnímám sjednocení, zrychlení a automati-
zaci procesů. Pak také rozvoj controllingu, obnovu komu-
nikačních toků, zprůhlednění a zpřesnění vnitropodniko-
vého účetnictví a zabezpečení dodržování termínů. Ráda 
bych zajistila svým lidem příjemné pracovní klima a hladší 
průběh při plnění každodenních úkolů. Mým zájmem je bu-
dovat dlouhodobé vztahy a chtěla bych, aby zaměstnanci 
chodili do práce rádi.“

Jaký byl první krok, který jste učinila v nové funkci?

„V první řadě jsem se seznámila s kolegy, řediteli divizí  
a dalších společností ve skupině, kteří jsou specialisty  
za jednotlivé svěřené oblasti. Je nezbytné rychle pochopit 
potřeby a problémy jednotlivých uživatelů, a to nejen vni-
troskupinových procesů, ale i jednotlivých divizí a tyto po-
třeby a problémy podle priorit řešit.“
 

Co je pro vás v tuto chvíli na ekonomic-
kém oddělení největší priori-

tou?
 

„V tuto chvíli je potřeba rychle odbřemenit několik pracov-
níků, kteří po dobu asi šesti měsíců zastupovali činnosti 
ekonomického ředitele. Za tento zástup jim patří velký dík 
a mám radost, že mohu pracovat ve firmě, jejíž zaměstnanci 
jsou ochotni udělat něco navíc.“

Jaké je vaše vzdělání a s jakými zkušenostmi k nám při-
cházíte?

„Jak jsem již zmínila, pracovala jsem 12 let ve strojíren-
ské firmě na jihu Moravy. Naše spolupráce započala již při 
studiu VUT v Brně, fakulty podnikatelské. Během této doby 
jsem prošla několika pozicemi, a to úplně „od píky“. Od účet-
ní, která evidovala a účtovala jednotlivé faktury, přes práci  
v oddělení controllingu, kde jsem se zabývala kromě zpra-
cování měsíčních závěrek zejména automatizací vyhodno-
cení ziskovosti zakázek. Následně jsem se stala vedoucí 
controllingu a v posledních pěti letech jsem v této společ-
nosti zastávala funkci finanční ředitelky, kde jsem se mimo 
jiné věnovala téměř 2,5 roku přechodu na nový informační 
systém SAP.“

Máte nějaké záliby, koníčky? Čemu se ráda věnujete  
ve svém volném čase?

„Velice ráda cestuji, občas si zajdu na power jógu, v létě 
mě baví cyklistika (i když nejsem žádný vytrvalostní jezdec), 
paddleboarding a přes zimu jsou to zejména procházky, ly-
žování a četba.“

Preferujete spíše aktivní čí pasivní odpočinek?

„Nejraději svůj volný čas trávím aktivně. Když je hezké 
počasí, tak je škoda si ho neužít někde venku v přírodě. V 
opačném případě přichází na řadu např. film nebo kniha.“

Jak si představujete ideální dovolenou (hory/moře, 
sport a turistika/odpočinek na pláži a dobré jídlo)?

„Ideální dovolená je ta, která je strávená s tím správným 
člověkem. Ráda si odpočinu u moře, které je vždy spojeno 
s poznáváním místní kuchyně. Hezký aktivní odpočinek pro 
mě může být i na horách, například v Rakousku, kde se dá 
skloubit cyklistika s koupáním v jezerech. Baví mě poznávat 
nová místa, ať už v zahraničí, ve velkých městech nebo v 
jakémkoliv zajímavém zákoutí České republiky.“

Nová posila ekonomického  
oddělení společnosti MATRIX a.s.



MATRIX INFO | 12

MATRIX INFO | automotive

Řešení pro výrobce
dveří a oken

Udržet krok s nejmodernějšími výrobními trendy? 
Víme, že to není snadné. Existuje spousta rizik a úskalí  
ve výrobním procesu. Odborné poradenství 3M ve spoluprá-
ci s MATRIX Automotive vám pomůže zjednodušit výrobní 
proces a udržet váš provoz v hladkém chodu. Staňte se lídry 
na trhu výroby dveří a oken.

Při navrhování oken a dveří musíte zajistit nejen skvělý design, 
ale také splnit nejvyšší možné standardy bez rizika zhoršení. 
Efektivní a produktivní aplikace vyžadují lepidla, která poskytují 
vysokou trvanlivost, efektivní náklady a jsou snadno použitelná. 
Technologie lepení 3M poskytuje vysoce pevnou, spolehlivou 
a cenově dostupnou alternativu k tradičním způsobům upevně-
ní. Ve srovnání se silikony a lepidly nižší kvality poskytuje tech-
nologie lepení 3M silnější vazby, výrobky jsou lehčí a mají čistší 
design. Na rozdíl od tradičních způsobů upevňování není nut-
né do podkladu vrtat otvory, což snižuje riziko budoucí koroze 
a únavy materiálu. Díky jednodušším procesům a kratším prosto-
jům v důsledku vrtání nebo vytvrzování lze na výrobní lince zvýšit 
produktivitu a efektivitu.

Lepení dveří

Technologie lepení 3M je spolehlivou alternativou k šrou-
bům, nýtům, svarům a dalším mechanickým upevňovacím prv-
kům nebo k spojování materiálů pomocí tepla. Získáte tak pev-
né spojení s čistým designem. 3M poskytuje řešení pro aplikace 
s obtížně lepitelnými materiály, procesy s práškovým laková-
ním nebo operace vyžadující vysokou teplotní odolnost. Zjed-
nodušením výrobního procesu pomocí pásek a lepidel 3M mů-
žete ušetřit čas při výrobě vašich produktů a zvýšit tak svou  
efektivitu.

 » Lepení výztuh – pásky 3M™ VHB™ nebo strukturální lepidla
 » Lepení malých dílů – strukturální lepidla 
 » Dekorativní prvky/lišty – pásky 3M™ VHB™ nebo strukturální 

lepidla
 » Lepení rámu – pásky 3M™ VHB™ 
 » Lepení skla – pásky 3M™ VHB™ 
 » Lepení pěny – strukturální lepidla 
 » Okopový plech – pásky 3M™ VHB™ nebo strukturální lepidla

Lepení oken

Od lepení okenních příček až po těsnění oken – lepicí pásky 
a lepidla 3M umožňují snadné a rychlé použití při výrobě oken. 
Poskytují spolehlivé spoje s vysokou pevností. Spoje jsou odolné 
vůči působení vlivů vnějších podmínek, zároveň je zachován čistý 
design. Naše řešení pomocí lepidel a pásek výrazně usnadňují vý-
robu bezrámových oken.

 » Okenní příčky – pásky 3M™ - VHB™ nebo strukturální lepidla
 » Dekorativní lišty – pásky 3M™ VHB™ nebo strukturální lepidla
 » Lepení malých dílů – strukturální lepidla
 » Zasklení a lepení krytu rámu – pásky 3M™ VHB™
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Pásky 3M™ VHB™

Eliminujte omezení tradičních metod spojování a dosáhněte přesného a snadného spojení dílů s páskami 3M VHB. Nahraďte nýty, 
šrouby, svorníky a bodové svary, vylepšete designové konstrukce, estetiku spoje a produktivitu. Tyto pásky s vysokou pevností zvyšují 
trvanlivost a spolehlivost každého spoje, protože jejich visko-elastické vlastnosti umožňují přizpůsobení se nepravidelnostem povrchů 
a absorbování statického a dynamického namáhání. Naše pásky mají vysokou počáteční lepivost, což dále napomáhá urychlení výrob-
ních procesů. Zvyšujte celkovou životnost a spolehlivost spojování výrobků s použitím pásek 3M VHB.

Příprava povrchů na lepení

 » 3M™ VHB™ čistič povrchů před lepením pásek: Čistič povrchů zajišťuje čistý povrch bez mastnoty před aplikací pásky 3M VHB.

 » 3M™ VHB™ Universal Primer UV ke zvýšení přilnavosti povrchů před lepením páskami 3M™ VHB™. Umožňuje vytvářet silné, trvan-
livé spoje na mnoha površích, jako je kov a plasty (polypropylen, ABS, PET/PBT).

 » 3M™ Silanový přípravek na zlepšení přilnavosti AP115 je směs rozpouštědel isopropylalkoholu a vody, která se používá ke zvýšení 
přilnavosti pásek 3M™ VHB™ na nepotažené skleněné povrchy. Vytváří hydrofobní povrch, který chrání pásku 3M™ VHB™ a spoje 
i v nejvlhčím prostředí. Je čirý a snadno se aplikuje.

Název výrobku Tloušťka (mm) Barva Hlavní vlastnosti

5915F 0,4

Černá

Určeno k lepení na práškově lakované a nepravidelné povrchy. Nabízí dobrou 
přilnavost k nejrůznějším povrchům včetně plastů a povrchů s vysokou a střední 
povrchovou energií, nátěrů, kovů a skla. Má přizpůsobitelný pěnový nosič usnadňují-
cí aplikaci.

5925F 0,6

5952F 1,1

GPH-060GF 0,6

Šedá

Navrženo pro vysokou teplotní odolnost a lepení různých substrátů s vysokou 
a střední povrchovou energií. Její vysoká teplotní odolnost v kombinaci s přizpůso-
bitelným pěnovým nosičem umožňuje zpracování při vysokých teplotách, jako jsou 
procesy práškového lakování nebo lakování kapalinou.

GPH-110GF 1,1

GPH-160GF 1,6

4905F 0,5
Čirá

Navrženo k lepení čirých materiálů nebo všude tam, kde je zapotřebí průhledný spoj. 
Nabízí čiré a pevné lepení materiálů s vysokou a střední povrchovou energií.4910F 1,0

4941F 1,1 Šedá
Navrženo k lepení materiálů s vysokou a střední povrchovou energií. Nabízí odolnost 
vůči změkčovadlům.

3M lepidla a tmely

Bez ohledu na vaše požadavky na lepení vám 3M™ Scotch-Weld™ strukturání lepidla a lepicí tmely poskytují vyšší pevnost a trvan-
livost s omezeným zápachem a zlepšenou estetikou. Nahraďte tradiční mechanické nebo tepelné metody spojování za rychlé lepení 
s vysokou pevností bez viditelných upevnění nebo svarů. 3M™ Scotch-Weld™ strukturální lepidla a lepicí tmely umožňují spojovat růz-
né materiály. Výrobky jsou lehčí a poskytují lepší design. Jsou cenově a časově efektivnější, protože není třeba energeticky náročné 
spojování ani časově náročné vrtání.

Maskovací a jednostranné lepicí pásky

Při používání několika různých druhů substrátů je důležité, abyste byli na práci vybaveni správnými produkty pro lepení. Proto 
společnost 3M vytvořila řadu jednostranných průmyslových pásek vhodných na různé aplikace při výrobě a instalaci dveří a oken. 
Maskovacími páskami 3M můžete chránit podklad při procesech jako je natírání, nebo při procesech práškového lakování. Zajistěte 
spolehlivou ochranu, lepší kvalitu povrchové úpravy a snadnější odstraňování.

Proč zvolit 3M?

3M využívá vědy a techniky ke zlepšení života a k poskytování inovativních výrobních řešení po celém světě. 3M pásky  
a lepidla jsou jedničkou na trhu v oblasti lepicích technologií a používají se v mnoha průmyslových odvětvích díky své 
spolehlivosti a snadnému používání, díky čemuž patří mezi nejoblíbenější na trhu. Spolupracujeme s našimi zákazní-
ky, abychom jim pomohli vyvinout lehčí, atraktivnější výrobky s delší životností za příznivou cenu. Díky nám mají zákaz-
níci větší svobodu při svých návrzích a výběrech materiálů. Technologie lepení 3M - od tenkých pásek až po strukturál-
ní lepidla – poskytuje řešení v oblasti lepení během celého výrobního procesu i mimo něj. Vyřešte problémy s lepením 
dveří a oken díky inovativní řadě lepidel a pásek od 3M. S námi můžete vytvořit spoje s dlouhou životností bez nutnosti šroubo-
vání nebo svařování. Můžete zlepšovat výkon svých výrobků a urychlit výrobní proces bez potřeby dlouhých časů pro vytvrzování 
a schnutí. Řešení lepení 3M pomáhají zlepšovat konstrukční a výrobní procesy, díky čemuž můžete na trh dodávat vysoce kvalitní  
a konkurenceschopné produkty. Naši odborníci na lepení vám mohou poskytnout technické poradenství, takže si budete jisti výbě-
rem správného řešení pro váš provoz. Prostřednictvím individuálních laboratorních testů můžeme doporučit nejlepší produkty, které 
vyhovují vašemu výrobnímu procesu. Pokud si nejste jisti, jaký produkt je pro vás nejvhodnější, obraťte se na náš tým odborníků. 
Pomůžeme vám s výběrem správného produktu a testováním individuálního řešení.

* Oficiální text výrobce

Kontaktujte naše obchodní zástupce
obchod@matrix-as.cz | automotive.matrix-as.cz
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V třebešovském Loveckém salónku se ve středu 
29.1.2020 konalo produktové školení pro obchodní a re-
alizační tým divize MATRIX Windows.

Školení s dodavateli divize MATRIX Windows bylo rozdě-
leno do tří částí. Jiří Novák, obchodní zástupce společnos-
ti PERITO, dodavatele výplní vchodových dveří, pohovořil  
o výhodách klasických vložených a překryvných dveřních 
výplní. 

V další části školení promluvil o novinkách v sortimentu 
pan Baženov ze společnosti RS parapety, která je dodave-
telem vnitřních a venkovních parapetů, sítí proti hmyzu  
a podkladových termoizolačních profilů. 

V poslední části školení vystoupil Zbyněk Fiala  
ze společnosti R.T. kování a.s. Pan Fiala představil sortiment 
společnosti, který obsahuje především kování do oken, po-
vrchové kování, kliky a zámky. Podrobněji pak rozebral vý-
hody a možnosti využití elektromechanických zámků.

Kontaktujte naše 
obchodní zástupce
Jana Kufová, tel.: 777 712 783
Martin Moravčík, tel.: 776 036 524

Produktové školení zaměstnanců 
divize MATRIX Windows
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REFERENCE WINDOWS:

BUDOVA  
POLICIE ČR 

V NÁCHODĚ

Výměna výplní v budově Police České 
republiky v Náchodě je nejnovější dokon-
čenou realizací divize MATRIX Windows.  
Z širokého portfolia zákazník zvolil okna 
typu Gealan 8000 ve světle šedé barvě  
( 7035 Lichtgrau) pro exteriér a v bílé bar-
vě pro interiér. Za sedmnáct dní se v budově 
podařilo namontovat 92 oken a 8 dveří. Sou-
časně s výměnou výplní probíhalo zapravení  
a montáž 90 vnitřních parapetů.

MATRIX GEALAN 8000

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

MATRIX a.s. divize WINDOWS

Showroom Lipovka

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

windows@matrix-as.cz

MATRIX a.s. divize WINDOWS

Showroom Hradec Králové

Střelecká 861
500 02 Hradec Králové
778 493 232

okna.hradec@matrix-as.cz

PO REKONSTRUKCI

PŘED REKONSTRUKCÍ
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Šediváčkův long za podpory  
Autocentra již po jedenácté

Orlické hory v měsíci lednu ožily jedním z nejtěžších zá-
vodů psích spřežení v Evropě. Proslulý Šediváčkův long 
odstartoval 21. ledna v Deštném v Orlických horách již 
po dvacáté čtvrté. Autocentrum MATRIX letos závody 
podpořilo již po jedenácté. Samotného slavnostního 
zahájení závodů se účastnil i ředitel divize Miroslav Mo-
ravec a někteří záměstnanci Autocentra.

Zaměstnanci Autocentra MATRIX již tradičně do Deštné-
ho přivezli dva vozy, SUV Škoda Karoq a nejnovější model 
Škoda Superb, které zdobily zahájení Šediváčkova longu. 

Závodů se v letošním roce účastnila více než stovka 
musherů z deseti zemí společně se sedmi stovkami tažných 
psů. Během pěti dnů nastoupali více než 7500 výškových 
metrů. Původně 200 a 300 km dlouhé tratě organizátoři 
nakonec zkrátili, ale obavy z nedostatku sněhu se naštěstí 
nenaplnily a na hřebenech Orlických hor, kudy vedla převáž-

ná část trasy, ho byl dostatek. Cílem závodu byla osada 
Jedlová, která spadá pod obec Deštné.

Letošním nejrychlejším musherem na dlouhé trati se 
stal již několikanásobný vítěz Šediváčkova longu Roman 
Habásko ze severních Čech, trať zdolal s dvanáctičle-
ným spřežením  sibiřských husky za 16 hodin a 39 minut.  
Na kratší trati zvítězil Zdeněk Brůna, taktéž v českých bar-
vách, a to v čase 9 hodin a 47 minut. 

Závodů na krátké i dlouhé trati se letos účastnilo i ně-
kolik žen. Jediné Švýcarce Corrine Brechtholdové se do-
konce podařilo dokončit závod na dlouhé trati. Se sedmi-
členým spřežením dorazila do cíle za 24 hodin. I přesto, 
že některým závodníků se nepodařilo projet cílovou ro-
vinkou, letošní závody zvládlo dokončit nadprůměrných 
80% soutěžících.      

Stejně jako každý rok, i letos byl Šediváčkův long výji-
mečným zážitkem pro všechny zúčastněné. Nezbývá než 
se společně těšit na další ročník, kterého bude divize Au-
tocentrum i nadále ráda součástí.
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ŠKODA

KAROQ
již za 555 900 Kč včetně DPH

SLAVTE S NÁMI A VYUŽIJTE AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ AŽ 62 000 Kč

Vyberte si model ŠKODA KAROQ 125 let. Edice 125 let přidává vyhřívaný volant a paket Family, LED hlavní 
světlomety s funkcí adaptivního svícení a výsuvnými ostřikovači světlometů, LED přední mlhové světlomety
s přisvěcováním při odbočování (Corner) nebo signalizaci vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu.

Ilustrativní fotografi e

62 000 Kč

se zvýhodněním až
= +

Produktový bonus
32 000 Kč

Výkupní bonus
30 000 KčKombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu

ŠKODA KAROQ: 4,3–5,3 l/100 km, 114–138 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Untitled-111   1 14.1.2020   11:39:17
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MATRIX INFO |  dřevocentrum CZ

Pro další informace 
navštivte naše stránky
 
www.drevocentrum-as.cz

Vkročte do nadcházející sezóny  
novými dveřmi  
z DŘEVOCENTRUM CZ

Jaro už skoro klepe na dveře a s ním blížící se zahrád-
kářská a chatařská sezóna. Pokud letos plánujete re-
novovat svoji chatu, kůlnu, či přístřešek, máme pro vás 
malý typ.

Společnost DŘEVOCENTRUM CZ dodává palubkové dve-
ře z masivního smrkového dřeva. Výborně vyniknou jako 
vstupní dveře do pergol, přístřešků a altánů, ale také jako 
interiérové dveře, kdy zákazník ocení možnost kombina-
ce se skleněnou výplní v různém provedení a uspořádání. 
 
     Dveře jsou dodávány ve standardních rozměrech 60 - 90 
cm x 197 cm a lze je zakoupit kompletně včetně dřevěných 
obložek. Palubkové dveře jsou osazeny panty a připraveny  
pro zadlabací zámek, který je možné dokoupit na prodej-
nách. V případě požadavku na zateplené dveře je také  
k dispozici možnost dodání dveří se zateplením 2 cm poly-
styrenem. Na pobočkách DŘEVOCENTRUM CZ také vyhoví 
vašemu požadavku na dodání nestandardních rozměrů dve-
ří. Pro povrchovou úpravu jsou v nabídce produkty výrobců 
Remmers nebo OSMO.
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Hon divize Wood v Třebešově 
ukončil loveckou sezónu
Ve Svatohubertské bažantnici se ve čtvrtek 30. ledna 
uskutečnil hon divize Wood. Honu se účastnili partneři 
divize Wood a spřátelení myslivci.

Slavnostní nástup honu zahájil troubením Libor Bu-
rian ml. a následně ředitel společnosti MATRIX a.s.  
Ing. Libor Burian, MBA přivítal všechny lovce v třebešov-
ském revíru. Ředitel divize Wood Martin Mandys pak podě-
koval všem za účast na lovu a krátce promluvil o nejnovější 
realizaci divize Wood, dokončení nové KVH/BSH linky.

Lovu na bažanty se pod vedením mysliveckého hospodá-
ře Pavla Grunda účastnilo 27 lovců. Hon proběhl za příznivé-
ho počasí a v přátelské atmosféře.

Jelikož pro mysliveckou společnost MATRIX se jednalo  
o závěrečný hon lovecké sezóny, byli lovci, kteří stáli nad bo-
hatým výřadem, vyzváni k vystřelení symbolické salvy.

Poslední leč honu se odehrála v kulturním domě v Tře-
bešově, kde byly také vyhlášeny výsledky tipovací soutěže.  
Po vyhlášení krále honu, kterým se po zásluze stal  
Tomáš Peřina z Czerninských lesů Dymokury, následovala 
do pozdních večerních hodin volná zábava.
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Marie Kroupová: Z modelky 
cukrářkou na Studánce

specializovala na výrobu svatebních dortů všech po-
dob. Můj cukrárenský sen se však naplnil až po pří-
chodu do podniku Cafe Louvre, kam jsem s nadše-
ním nastoupila. Zde jsem získala nejen zkušenosti  
z cukrařiny té nejvyšší kvality, ale také možnost pracovat  
s lidmi a nabídkou dezertů nejen pro české celebrity.  Za 
svůj velký úspěch považuji příležitost prezentovat své dorty 
v plném provozu kavárny. Když jsem procházela po kavárně  
a v ruce prezentovala obrovský dort v podobě pohádkové 
postavy Nemo na stříbrném platě, byl to opravdu silný zá-
žitek. Jako bych byla na molu, takže částečně i druhý sen 
splněn.“

Z jakého důvodu jste nezůstala v Praze?

„Jakmile dozrála doba, se současným partnerem jsme se 
rozhodli založit rodinu a vrátit se zpátky do jeho rodného 
kraje. Po mateřské dovolené jsem ani nedoufala, že budu 
mít příležitost pracovat v podniku na stejné úrovni jako  
v Praze. Když jsem se dozvěděla, že otevření Studánky se 
konalo ve stejný den jako jsem se vdávala, bylo to jako zna-
mení, nebylo o čem přemýšlet a nastoupila jsem.“

V čem je provoz Studánky odlišný?

„Studánka je jednoduše kouzelné místo. Připadám si tady 
jako v pohádce, zdejší atmosféra mě okouzlila natolik, že 
jsem na ruch velkoměsta úplně zapomněla.“

Když se zaměříme na cukrařinu, v čem spatřujete nej-
větší rozdíl?

„Samozřejmě variabilita a rozsah výrobků je odlišný, ale 
najdu si zde od každého něco. Od svatebních dortů, běž-
ných cukrárenských dezertů až po „vymazlené“ ala-cartové 
produkty hotelové restaurace. Ze všeho nejraději mám však 
uplatnění vlastní kreativity a nápadů spojených s cukraři-
nou. Ráda předávám informace novým studentkám a i já 
získávám díky pohledu mladého člověka jiný pohled a nové 
nápady.“

Co nám v současnosti můžete z novinek studánecké 
cukrárny nabídnout?

„Nový čokoládový dezert se speciální italskou čokolá-
dou Gianduja, který jsem měla možnost získat díky školení 
s kuchařem Radkem Davidem v Praze. Nový dezert přišel 
zase jako inspirace z Opavy, kde jsme ho okoukali a bez pro-
blému přizpůsobili našim podmínkám a možnostem. Tento 
dort je také novinkou a jedničkou v naší vitríně.“

Co byste popřála Studánce k jejím letošním 10. naroze-
ninám?

„Studánce hodně spokojených hostů a já si přeji ještě dal-
ších minimálně 10 let v této krásné pohádce a hodně no-
vých specialit, které budou lidem chutnat. Ať mě neopouští 
kreativita. Také bych chtěla moc poděkovat celému kolekti-
vu Studánky, který mi zde umožňuje fungovat a tvořit svůj 
cukrářský svět.“

Marie Kroupová, zkušená cukrářka, která působí na 
Studánce již čtvrtým rokem, má na starosti provoz celé 
Studánecké cukrařiny. Jelikož je dlouhodobě ve své po-
zici sama, své umění ráda předává hlavně svým mladým 
nastávajícím kolegyním, a to studentkám Střední školy 
obchodu, řemesel a služeb v Žamberku.

S jakými příležitostmi v oboru jste se setkala před ná-
stupem na Studánku?

„Pocházím od Králického Sněžníku, kde po skončení mé 
školní docházky cukrařina nenabízela žádné možnosti roz-
voje. Jednou z mála příležitostí byla pekárna, a to konkrétně  
výroba sladkého pečiva, tedy koláčů, vánoček nebo ve-
likonočních beránků. Chtěla jsem si vyzkoušet život  
ve velkoměstě a zároveň si mimo cukrařiny splnit svůj vel-
ký sen, a to stát se modelkou. Rozhodla jsem se odejít za 
prací do Prahy, kde jsem mimo modelingových příležitostí  
pracovala nejdříve v cukrárně v Dejvicích, kde jsem se 
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Od prvního roku otevření hotelu byla Studánka mís-
tem, kde se pořádají nejen firemní plesy, ale využití 
pro své aktivity zde najdou i různé spolky a zájmové 
organizace. V posledních pěti letech se stalo tradicí, 
že plesovou sezónu zahajoval reprezentační ples fir-
my POL-SKONE CZ. Stylový a noblesní ples v zelených 
barvách reprezentujících společnost se na Studánce již 
stal prestižní záležitostí. Každý rok se pro tento večer  
na Studánce vymýšlí speciální koktejl, jak jinak než  
ve firemních barvách. Na několik otázek týkajících se 
vzájemné spolupráce se společností MATRIX a.s. nám 
odpověděl Ing. Leoš Vágner, ředitel a majitel společ-
nosti POL-SKONE.
 
Pane Vágnere, prosím představte čtenářům MATRIX 
Info stručně společnost POL-SKONE.

„POL-SKONE je rodinná firma založená v roce 
1990 sloučením polského a švédského kapitálu.  
Za 30 let existence patří k významným výrobcům dře-
věných oken a dveří nejen v Polsku, ale i v Evropě.  
Se čtyřmi výrobními závody a přibližně 1200 zaměstnanci 
dodáváme do cca 30 evropských zemí. Naše firma POL-SKO-
NE CZ s.r.o. je dceřinou organizací a je výhradním dodavate-
lem do ČR a Slovenska. Letos slavíme 10. výročí. Centrální 
sklad a obchodní centrum máme v Hradci Králové. Pro toto 
výročí naše marketingové oddělení vymyslelo logo, které 
zahrnuje naše výročí 30 a 10 a spojení ČR/ Polska a Švédska.“  

Prozraďte nám, jak vznikla myšlenka pořádat váš fi-
remní ples v Letovisku Studánka?  

„Pro své zákazníky pořádáme celou řadu akcí, setkání  
a školení. Chtěli jsme udělat také něco kulturního a zajíma-
vého, abychom se mohli setkat s protějšky našich obchod-
ních partnerů. Tady vznikla myšlenka, která se již po pět let 
realizuje – uspořádat ples POL-SKONE. Náš nápad zaujal 
celou řadu zákazníků a přátel naší firmy a v letošním roce, 
25.1.2020 jsme uspořádali již pátý ročník. Do Rychnova se 

tak pravidelně sjíždějí lidé z Polska, Slovenska a celé České 
republiky. Vzhledem k tomu, že sám pocházím z Rychnova, 
nemohla se akce pořádat jinde, než na hotelu Studánka, 
který nabízí vše na jednom místě - sál, ubytování, restaura-
ce a dostatečné společenské prostory.“ 

Studánka je součástí holdingu MATRIX a.s. - spolupra-
cujete s tímto holdingem i na jiných úrovních? 

„Naši zákazníci dlouhodobě hledají spolehlivého výrob-
ce plastových a hliníkových výrobků, a tak jsme zahájili 
spolupráci s kvalitním českým dodavatelem - společností   
MATRIX Windows. Nabízíme také společnosti MATRIX a.s. 
spolupráci při prodeji našich výrobků jako doplnění reali-
zovaných projektů a investičních staveb. Věříme, že takové 
spojení by mohlo oběma stranám přinést v budoucnosti 
řadu zajímavých zakázek.“ 

Mezi zvanými byli též osobnosti: (zleva) Ing. Leoš Vágner - ředitel a ma-
jitel POL-SKONE, Ing. Libor Burian, MBA - generální ředitel MATRIX a.s.,  

Ing. Martin Soukup - prezident Mountfield HK Business Clubu 

Plesová sezóna  
v Letovisku Studánka zahájena
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Kančí burger 
s cibulovým chutney, domácí hranolky 

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

Suroviny:
Omáčka                                                                                         

• 100 g majonézy • 5 g chilli pasty • 3 g bazalky  
• 5 g petrželky • sůl, pepř  
 
Kančí burger

• 800 g kančí plece • sůl, pepř • 100 g olivového 
oleje • 2 g rozmarýnu

Bramborové hranolky

• 1 500 g moučných brambor nakrájených  
na hranolky • 1 l oleje na smažení  
 
Cibulové chutney

300 g červené cibule • 60 g cukru • 60 g červené-
ho vinného octa • 100 g červeného vína  
• 20 g grenadiny

Na dokončení 

• 250 g dubového sálatu • 200 g rajčat • 200 g 
okurek • 200 g čedaru • 5 ks sezamových bulek

Postup: 
Burgery 
 
Maso na burgery očistíme a nameleme. Dochutíme pouze solí, pepřem, 
olivovým olejem a najemno nasekaným rozmarýnem. Směs propracujeme 
a vytvoříme úhledné 150 g placky. Na grilu opečeme do růžova.

Hranolky

Hranolky nakrájíme, zblanžírujeme ve vařící vodě, osušíme a smažíme  
v čistém oleji při 120°C do měkka. Následně můžeme zamrazit a po vyta-
žení z mrazáku dosmažit do zlatova při 180°C.

Chutney

Cibuli s cukrem podusíme 10 minut, poté zalijeme octem a vínem a dusí-
me dalších 10 minut. Směs musí být lepivá a hustá. Nakonec zakápneme 
grenadinou.

Bulky opečeme na grilu a zkompletujeme hamburger — bulka, salát,  
omáčka, maso, čedar, chutney, rajče, okurka, salát. Hranolky podáváme 
zvlášť v košíku.

30
min

5
porcí



Naši oslavenci
v únoru 2020

divize Wood
Horák Ladislav

divize Windows
Cifra Richard
Kufová Jana
Králová Ladislava
Krupka Pavel
Trejtnarová Jarmila
Vuong Dinh Nghia

divize Automotive
Prchalová Iva
Přikryl Tomáš 

 
Dřevocentrum CZ
Čížek Josef
Honc Pavel
Střížek Daniel
Lupínek Jan
Kašparová Vladislava
Michalek Pavel
Ondráček Jaroslav
Smola Jiří

Svoboda Michal
Šanca Vojtěch
Šeďa Radoslav

Farma Třebešov, s.r.o.
Dostál Josef
Charvát Erich

Matrix Hotels, s.r.o.
Didkovský Vitalij
Duzbabová Martina
Michlová Magdaléna
Zahradník Zdeněk
Šroler Radek

divize Správa
Bubeníčková Lenka
Mikulecký Daniel

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



www.hotelstudanka.cz

Hotel Studánka, Letovisko Studánka 505, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

VALENTÝNSKÉ MENU
PŘEDKRM

DEZERT

150 g   KACHNA S PYRÉ Z ČERVENÉHO ZELÍ S KROKETAMI  
                       (1 - pšenice, 3, 7, 8, 9)
 
150 g  VEPŘOVÁ PANENKA V PARMSKÉ ŠUNCE, RAGŮ Z CUKETY, KAROTKY  
                         A CIBULE, PEČENÉ BRAMBORY GRENAILLE, REDUKCE Z ČERVENÉHO  
                         VÍNA (7, 9, 12)

150 g   FILET Z PRAŽMY, PEČENÁ ČERVENÁ A ŽLUTÁ ŘEPA, BRAMBOROVO  
                         PETRŽELOVÉ PYRÉ, POMERANČOVÁ OMÁČKA (4, 7, 9)

80 g  RESTOVANÁ KACHNÍ JATÝRKA NA PORTSKÉM VÍNĚ, DÝŇOVÉ PYRÉ  
                         S KARAMELIZOVANÝMI DÝŇOVÝMI SEMÍNKY (7, 9, 12)

2 ks   MAKRONKY S MALINOVÝM MASCARPONE, DOPLNĚNÉ MALINAMI,  
                         BORŮVKAMI A ČOKOLÁDOVÝMI BOBY (3, 7, 8 - mandle)

HLAVNÍ CHOD

Přejeme Vám dobrou chuť!

125,- Kč

285,- Kč

235,- Kč

315,- Kč

75,- Kč


