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Interierová
a exterierová
stínící technika

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
PRO VÁŠ DŮM

Vnitřní a venkovní 
parapety

Sítě proti hmyzu

Garážová vrata

HS portály

Vchodové dveře

Hliníkové fasády
Balkonové dveře

Okna

I NESTANDARDNÍ ZADÁNÍ JE PRO NÁS STANDARDEM
OSOBNÍ PŘÍSTUP - OD POPTÁVKY AŽ PO REALIZACI

Showroom Lipovka
Lipovka 143, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
  +420 777 712 783, +420 777 712 780
  windows@matrix-as.cz

Showroom Hradec Králové
Střelecká 861, 500 02 Hradec Králové
  +420 776 036 524
  okna.hradec@matrix-as.cz

let 
zkušeností

28
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výrobce
Osobní
přístup

Záruční 
a pozáruční servis

matrix-as.cz 
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Slovo ředitele 
divize Windows
Tomáš Hrábek

Téma čísla: 4K věcem přistupujeme 
zodpovědně
S těžkými časy se díky pandemii koronaviru potýká i divize MATRIX Win-
dows. Sektor stavebnictví je na jakoukoli krizi vždy velmi citlivý. S nasta-
lou situací se ale v Lipovce vypořádali více než dobře a dokonce plánují  
i investiční akce. Více se dozvíte v rozhovoru s ředitelem divize  
Tomášem Hrábkem.

8Jiří Dohnal  
- nová posila týmu „brusičů“
Obchodní skupinu brusičů divize Automotive v lednu posílil Jiří 
Dohnal, zkušený obchodník z Kostelce nad Orlicí. Jiří Dohnal nám 
odpověděl na pár otázek.

12Jedeme naplno! 
Linka KVH/BSH je v provozu
Areál divize MATRIX Wood v Třebešově se během loňského roku 
proměnil téměř k nepoznání. Jednou z řady investičních akcí byla 
také linka na KVH/BSH hranoly, která je již v plném provozu. Tech-
nologie od německé firmy Weinig plní požadavky prvních klientů  
a stará se o ni trojice pracovníků - Milan Jedlička, David Brož  
a Andrea Papš.

14Tereza Plachá - administrátorka 
nového e-shopu Dřevocentrum CZ
Prioritní projekt společnosti Dřevocentrum CZ dostal velkou posilu. 
Novou administrátorkou e-shopu se stala milovnice Řecka a Chor-
vatska Tereza Plachá.

Vážené čtenářky a čtenáři,

je krásné jarní období a jsem velmi rád, že situace 
ve společnosti se kolem nás všech postupně lepší  
a dochází k návratu do běžného života a dění.

Prožili jsme období, na které nikdo nebyl připra-
ven. Tento čas prověřil naše hodnoty i chování a vě-
řím, že nás všechny udělal silnějšími.

V tomto vydání MATRIX Infa se mimo jiného do-
čtete, jak jsme na divizi Windows prošli zimním ob-
dobím, co je nového a jaké máme plány do budouc-
na.

Přeji Vám hlavně hodně zdraví a také optimismu 
do nadcházejícího období.

Tomáš Hrábek 16Studánka žije i v době 
koronaviru
Na životě je nekrásnější to, že přináší nečekané zvraty. Jedním  
z těchto zvratů byl jistě masivní nástup koronavirové pandemie. Do 
jaké míry je toto jev přírodní či umělý ponechme na diskuze do kru-
hů politických, ekonomických či lékařských.
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„Zdraví zaměstnanců 
je na prvním místě“

K věcem přistupujeme 
zodpovědně
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MATRIX INFO | téma čísla 

S těžkými časy se díky pandemii koronaviru potýká  
i divize MATRIX Windows. Sektor stavebnictví je na ja-
koukoli krizi vždy velmi citlivý. S nastalou situací se ale 
v Lipovce vypořádali více než dobře a dokonce plánují  
i investiční akce. Více se dozvíte v rozhovoru s ředite-
lem divize Tomášem Hrábkem.

Celý svět čelí pandemii koronaviru. Jak si s tímto pro-
blémem poradila divize MATRIX Windows? Která hygie-
nická opatření jste v Lipovce zavedli?

„Stejně jako přistoupil MATRIX Holding maximálně zod-
povědně k nastalé situaci ohledně pandemie z půlky břez-
na, tak také celá divize Windows přijala spoustu opatření 
potřebných k eliminaci případných škod. Na prvním místě 
je zdraví zaměstnanců a našich zákazníků a z toho důvodu 
jsme na divizi okamžitě nastavili přísná hygienická opatře-
ní. Patří mezi ně zákaz vstupu cizím nepovolaným osobám, 
nošení roušek, dodržování odstupu, neshlukování se, pou-
žívání dezinfekce na ruce a ochranných rukavic, dezinfekce 
klik, vypínačů a ostatních předmětů, kterých se dotýkáme 
nejčastěji jak ve výrobách a skladech, tak v kancelářích. Tím-
to děkuji všem zaměstnancům za dodržování nastavených 
opatření, přestože si uvědomuji, že některá opatření nejsou 
příjemná, ale s odstupem času vidíme, že jsou přínosná.“

Projevil se koronavir na dodávkách produktů oken  
a dveří zákazníkům?

„Vlivem vládního nařízení jsme byli nuceni zavřít naše 
showroomy a omezit tak fyzický kontakt s koncovým zákaz-
níkem na vzorkovnách, kde bychom jinak mohli klientům ná-
zorně ukázat naše výrobky nebo je třeba provést výrobou. 
Více jsme se tedy zaměřili na online komunikaci prostřed-
nictvím telefonů a e-mailů. Naši obchodníci se vším potřeb-
ným vybavením potom častěji vyjížděli k zákazníkům na 
stavbu. Tato situace byla stejná pro všechny a nemá smysl 
se na cokoli vymlouvat. Když to zpětně zhodnotím, tak jsme 
se s touto situací popasovali dobře a nyní sklízíme úspěchy 
v podobě uzavřených zakázek pro následující období. Je 
začátek května a showroomy jsou znovu otevřené a našim 
klientům jsou plně k dispozici. Co se týče včasného a kvalit-
ního dodání našich výrobků a služeb zákazníkům, tak jsme 
vše zajistili plným nepřerušeným provozem výrobních areá-
lů a montážního střediska dodání dle smluvených termínů. 
Samozřejmě jsem respektovali, pokud si naší přítomnost zá-
kazník nepřál, a odsunuli jsem realizaci výrobků nebo servis-
ní práce na jiný termín. Jak na montážích, tak showroomech 
platí samozřejmě přísná hygienická opatření.“

A naopak, jak vypadají dodávky materiálů, ze kterých 
potom v Lipovce kompletujete okna? Plní dodavatelé 
své závazky?

„Nemůžu říct, že by vše bylo jako dříve. Někteří dodava-
telé mají prodloužené termíny dodání materiálů, ale není 
to natolik zásadní, že by jsme nestíhali plnit termíny dodání 
vůči našim zákazníkům. Dodavatelé dělají maximum, aby 
nám vyhověli a dodali materiál v nejrychlejších možných 
termínech. Máme flexibilní výrobu, umíme se přizpůsobit 
aktuální situaci a přizpůsobit tok zakázek tak, abychom 
plnili zasmluvněné termíny. Problémem nejen dodavatelů 
je absence některých pracovníků a musím říct, že jich není 
málo. Někteří museli prakticky ze dne na den zůstat doma  
s dětmi, a to vlivem zavřených škol nebo jsou na home of-
fice. Ač se to nezdá, tak se jedná o velké množství lidí, kteří 
chybí ve výrobách, administrativách apod. Naopak nevidím 
takový problém v dopravě materiálu, pro tento segment 
jsou hranice otevřené a na silnicích není takový provoz.“

Pomalu začíná stavební sezona. Předpokládáte, že se 
stavební průmysl vrátí do čísel, která byla před pande-
mií koronaviru?

„Za posledních několik let mi přijde, že stavební sezona 
v zimě nekončí a kontinuálně pokračuje do jarního období. 
Ano, potýkáme se s mírným útlumem, ale vlivem teplého 
počasí a silného stavebního trhu se stavby nezazimovávají 
a stavební práce pokračují i v tomto období. To samozřej-
mě vyhovuje také nám „oknařům“. Stejně tak tomu bylo  
i tuto zimu, kdy jsme za leden a únor generovali solidní nad-
standardní výkony. Situace ohledně viru bohužel celý trh 
zpomalila a stejně jako u spousty jiných profesních odvět-
ví i u nás došlo k útlumu zasmluvněných zakázek. Otázkou 
je, jak se nyní zachová soukromý sektor, který je neustále 
mediálně masírován. Pevně věřím, že lidé i nadále budou 
stavět nové domečky a rekonstruovat svá obydlí a projek-
ty, které jsou již v běhu, se zrealizují. Stejné je to u staveb-
ních firem a veřejného sektoru. Rozpracovaných projektů 
je velké množství a tyto projekty se realizují nebo budou  
v dohledné době realizovat. Otázkou je, jak to bude vypadat 
ve stavebnictví za dva roky, zda tato „krize“ bude mít nějaký 
vliv na budoucnost stavebního průmyslu. Předpokládám, že 
přesně na tuto otázku nyní neumí odpovědět nikdo.“

Minulý měsíc jste zahájili marketingovou kampaň s ná-
zvem Komplexní řešení pro váš dům. Co si od ní slibu-
jete?

„Jarní kampaň je zaměřena na naše koncové zákazníky. 
Nabízíme tím klientům variabilní řešení při řešení otvoro-
vých výplní domu, náš obchodní a technický tým nabízí zcela 
nezávazně své bohaté zkušeností při výběru řešení a návrhu 
nejen oken a vstupních dveří z různých materiálů, ale také 
HS portálů, posuvných dveří, hliníkových fasád, protipožár-
ních systémů, venkovní a vnitřní stínící techniky, interiéro-
vých dveří, garážových vrat a ostatních okenních doplňků. 
Tým divize Windows je připravený odborně navrhnout 
nejlepší efektivní řešení a dodat vše „na klíč“ v potřebné 
kvalitě a termínu. Velkým příslibem je rozšíření spolupráce  
s koncovými klienty, kterým rádi při realizaci svých projektů 
usnadníme výběr vhodných materiálů tak, aby byl dům plně 
funkční a efektivní s ohledem na jeho obsluhu, bezpečnost, 
design a úsporu energií. Zvlášť v této době, kdy je kladen 
velký důraz na nízké izolační hodnoty výrobků a jejich maxi-
mální tepelné schopnosti.“

Celá ekonomika je v současné době v těžkém postavení. 
Přesto se zeptám, máte v plánu nějaké nové investice?

„To je správná otázka v pravý moment. Ze strany společ-
nosti MATRIX jsme nedávno dostali zelenou v rámci náku-
pu nové technologie pro výrobu plastových oken a dveří. 
Za toto rozhodnutí jsem nesmírně rád a vážím si ho, jelikož 
nás jako celou divizi posune směrem dopředu. Jedná se  
o nářezové a obráběcí centrum plastových profilů, moderní 
technologii, která nám zvýší výkon, kvalitu a rozšíří nabíze-
né produkty. Pro vaši představu – do stroje vloží obsluha 
až 12 ks šesti metrových profilů a na druhé straně vyjede 
nařezaný a obrobený díl připravený ke svaření a navazují-
cím pracím. Více v tuto chvíli prozrazovat nebudu, jen to, že 
stroj nám bude dodán během září. V tomto období se jistě 
dočtete podrobnější informace v MATRIX Infu. Dále jsme 
dokončili investici do výroby dřevohliníkových oken, dveří 
a HS portálů a v tuto chvíli již prodáváme a vyrábíme tyto 
bezúdržbové dřevěné výrobky s dlouhou živostností, nád-
herným nadčasovým designem a přírodním materiálem.“



MATRIX INFO | 6

REFERENCE  
WINDOWS:

Hangár  
Hradecká  
letecká  
Servisní HLS  
Hradec Králové

Divize MATRIX Windows dodávala pro spo-
lečnost Hradecká Letecká Servisní s.r.o. (HLS) 
otvorové výplně do nově postaveného hangá-
ru na letišti v Hradci Králové. 

Dodávaná plastová okna MATRIX Premium jsou 
z profilového systému Gealan S 9000 v antracito-
vé šedé hladké barvě. Hliníkové vchodové dveře 
MATRIX MB 86 v barvě RAL7016, dodávané jsou 
také protipožární hliníkové prvky MATRIX MB 60E 
EI. Moderně vybavený hangár nabízí možnost par-
kování a servis letadel pro letadla s rozpětím křídel 
až 24 metrů a do výšky 6,1 metrů.

Hangár má plochu pro parkování 1 700 m2 a zajímavos-
tí je, že po celé ploše je podlahové topení, což je pro 
zaparkovaná letadla jistě nadstandardní komfort.

Lze zde zaparkovat letadla od MTOW 10 000 kg a napří-
klad stroje Pilatus PC-12. Tyto nové servisní prostory 
slouží také jako autorizovaný servis pro letouny Cirrus.

Děkujeme firmě Hradecká Letecká Servisní, že si 
jako dodavatele oken a dveří zvolila naši společnost  
MATRIX Windows a přejeme ať naše výrobky dlou-
ho a bezproblémově slouží.

MATRIX a.s. divize WINDOWS

Showroom Lipovka

Lipovka 143
516 01, Rychnov nad Kněžnou
777 712 783
777 712 780

windows@matrix-as.cz

MATRIX a.s. divize WINDOWS

Showroom Hradec Králové

Střelecká 861
500 02 Hradec Králové
776 036 524

okna.hradec@matrix-as.cz
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Citát 
pro tento měsíc

Myslivecký hospodář Petr Charvát svolal na 10. dubna bri-
gádu do obory Bědovice. Členové MS MATRIX využili lovec-
ky klidného, jarního období a kromě jiných prací zhotovili 
nové lovecké zařízení. Jedná se o prostorný, 5 metrů vysoký 
posed.

„Někteří lidé se dívají na soukromé podnikání jako na drav-
ce, který se má odstřelit, jiní jako na dojnou krávu, která se 
má podojit, ale jen málo je těch, kteří v něm vidí statného 
koně, který táhne povoz.“

Winston Churchill
Bývalý premiér Spojeného království

Vedení společnosti  
MATRIX strategicky  
plánuje i v době koronaviru
Už dvě porady vrcholného managementu Holdingu MATRIX se 
konaly za přísných hygienických opatření. To vše způsobila pan-
demie nového typu koronaviru. První porada se uskutečnila ve 
venkovních prostorách pod konstrukcí dřevěného grid-shellu 
a ta druhá potom ve zrekonstruovaných sklepních prostorách 
sídla společnosti v Třebešově.

Obora Bědovice  
má nový posed
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Jiří Dohnal - zkušený obchodník  
v týmu „brusičů“

Obchodní skupinu „brusičů“ divize Automotive v lednu 
posílil Jiří Dohnal, zkušený obchodník z Kostelce nad 
Orlicí. Jiří Dohnal nám odpověděl na pár otázek.

Jiří, od nového roku jste se stal novým členem týmu Au-
tomotive, na jaké pracovní pozici?

„Nastoupil jsem na pracovní pozici obchodně - technický 
servis. Mám za úkol starat se o stavající zákazníky a aktivně 
vyhledávat nové možnosti, kde bych mohl nabídnout naše 
produkty.“

Co vás přivedlo do společnosti MATRIX?

„Do společnosti MATRIX mě přivedla zajímavá nabídka 
na pracovní pozici obchodně-technického servisu, což byla 
podobná pracovní příležitost, kterou jsem měl v předcho-
zím zaměstnání. A tím, že je pro mě firma MATRIX kousek 
od mého bydliště, věděl jsem, že je to velice zajímavá firma. 
Proto jsem této šance využil.“

Dalo by se nějak ve zkratce popsat, jak probíhá váš pra-
covní den? U obchodního zástupce to bude asi velmi růz-
norodé…

„Jelikož pracuji jako obchodní zástupce, tak jsem buď  
v kanceláři, kde vyřizuji objednávky, komunikuji se zákazni-
ky a nebo jsem na cestách, kde objíždím stávající zákazníky, 
jestli bych jim nemohl nabídnou naše produkty pro jejich 
projekty. Případně se snažím domluvit nové zákazníky.“

Pracoval jste už někdy v tomto oboru?

„Dříve jsem 10 let pracoval jako obchodní zástupce v obo-
ru tepelných čerpadel. Proto mám jako obchodní zástupce 
nějaké zkušenosti, i když jednání v minulé firmě probíhala 
zcela jinak. Komunikoval jsem přímo s koncovým zákazní-
kem, který vybraný produkt chtěl řešit. Nyní musím zákazni-

kům nabídnout nejlepší řešení pro jeho činost.“

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

„Nejdůležitějším faktorem obchodního zástupce je ko-
munikace se zákazníkem tak, aby vše fungovalo na 100%. 
Když bude zákazník spokojen, tak je mnohem lepší odhad-
nout jeho potřeby ve firmě a nabídnout mu nejvhodnější 
řešení, které mu ušetří finance. Dále musím pevně věřit pro-
duktům, které nabízím zákazníkovi. Musím věřit, že mu nabí-
zím to nejlepší zboží, které může na trhu dostat. Nejlépe po-
tom s nějakou přidanou hodnotou tak, aby byl spokojený.“

Jak probíhá vaše odborná příprava a poznávání produk-
tů a technologií divize?

„Odborná příprava začala tím, že si mě kolegové vzali pod 
svá křídla a já jim koukal ,,pod ruce„ jak pracují se zákazníky a 
jak funguje firma. Poté jsem měl školení od našich dodavate-
lů na jejich produkty, kterých se budu dále zúčastňovat  tak, 
abych se dozvěděl co nejvíce informaci a mohl je uplatnit  
u zákazníků a případné novinky předal svým kolegům. Tím 
bych se jim odvděčil za jich trpělivost se zaučením.“

A co vás na vaší práci baví nejvíce?

„Jelikož jsem komunikativní typ a mám rád práci s lidmi, 
tak je to přesně práce pro mě.“

Řekněte nám závěrem něco ze svého soukromého živo-
ta.

„Ve svém volném čase se nyní nejvíce věnuji stavbě domu, 
kterou provádíme svémocí. Pokud mi to čas umožňuje, tak 
zbytek volného času věnuji sportu.“
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Divize Automotive v květnu funguje 
již na plné obrátky

Jarní měsíce jsme v divizi Automotive věnovali pří-
pravám na restart tuzemské průmyslové výroby. Naši 
techničtí specialisté absolvovali několik on-line kurzů, 
seminářů a workshopů s našimi dodavateli. Od začátku 
května funguje divize Automotive v plném provozu, pa-
ralelně s náběhem výroby našich zákazníků.  

K současné situaci se vyjádřili i René Hübner a Milan 
Holý, vedoucí obchodních skupin pro broušení a lepení.

Jaký byl duben pro tým lepení v divizi Automotive?

„Dnes už toho bylo o pandemii Covid 19 uvedeno v medi-
ích  tolik, že to není třeba dále rozvádět.“

„Pokud bych měl v pracovním životě přiřadit k dubnu ně-
jaké synonymum, zvolil bych určitě slovo „pořádek“.“

„Byť se velké množství průmyslových společností  výrob-
ně zastavilo, lidé z technologií, konstrukcí, nákupů a odděle-
ní kvality nepřestali pracovat.“ 

„To, co se dlouhé měsíce od-
kládalo, se podařilo v dubnu 

vyřešit. Vzniklo mnoho no-
vých poptávek, projektů 
a optimalizací, které lidé 
neměli čas v plné výrobě 
řešit. Jestli se  někde Covid 
19  nepromítnul, tak je to 
naše laboratoř, tam projek-

ty běží dle stanoveného plá-
nu a naopak  množství testů  

a aplikací se výrazně zvýšilo, a 
to z důvodu již zmíněných optima-

lizací procesů.“

Co připravujeme v květnu?

„Tento čas nás motivuje hledat jiné cesty komunikace se 
zákazníkem, než pouze osobní cestou. Připravujeme tzv. 
akce na míru, kdy se zákazníkovi snažíme předat naše zkuše-
nosti z daného segmentu, např. výrobci nástaveb, reklamní 
průmysl, autoskla, elektronický průmysl a další. Tato komu-
nikace probíhá pomocí moderních technologií, jako jsou 
webináře, telekonference, skype atd. Věřím, že se květen 
bude blížit k minulým měsícům,  protože nám obchodníkům 
z lepení ten rychlejší kolotoč chyběl,“ říká Milan Holý, ve-
doucí skupiny lepicích technologií.

„Rozhodnutí investovat do nových prostor a technologií 
v prostorách společnosti MATRIX se ukázala jako správná 
volba. Po  otevření nového Techcentra jsme se pomalu na-
učili využívat jeho výhod. Ať již stávající nebo noví zákazníci 
si našli do Třebešova cestu a podařilo se nám společně ob-
jevit nové aplikace. Za pomoci našich obchodních partnerů 
a techniků jsme zorganizovali technická školení. Ať již v ob-
lasti zpracování nerez materiálu, tak i z oblasti automobilo-
vého průmyslu.“

„Bohužel veškeré návštěvy, školení a technické aktivity 
byly ukončeny neviditelným nepřítelem. Ten ukončil veške-
ré snahy o aplikaci nových věcí ve výrobě. Stejně jako celé 
rodiny, tak i firmy se uzavřely samy do sebe. Po postupném 
uzavíraní firem, ale i škol a školek jsme i my přešli do nouzo-
vého režimu. Kolegové se postupně vrátili do školních let. 
Zopakovali si násobilku, pravopis a humanitní věci. Zjistili, 
že naučit něco svoje děti není nic jednoduchého a online 
už vůbec ne. A to mají doma maximálně dvě děti. Při tom 
všem se ještě museli postarat o své zákazníky, kteří zůstali  
ve firmách i při nové situaci. Takže online komunikace fungo-
vala i firemně. Ostatní, co zůstali ve firmě, se naučili ( vzhledem  
k tomu, že v nabídce máme i ochranné pomůcky firmy 
3M) po tisící odpovídat „Omlouváme se, ale respirátory, 
ochranné obleky, brýle již nemáme, nevíme kdy dorazí. 
Pravděpodobně je zabavili na německých nebo polských  
hranicích.“ Bohužel tím trpěli a stále trpí zaměstnanci firem, 
kteří ochranné pomůcky potřebují po svou vlastní ochra-
nu ve výrobě, která nemá s viry nic společného. Vzhledem  
k tomu, že většina malých a středních firem nepřestala vyrá-
bět, musela ve firmě část zaměstnanců zůstat, aby zajistila 
oběh materiálu pro zbylé, stále fungující firmy. Příjem mate-
riálu, jeho rozvoz i řešení technických problémů.“

„Do Techcentra jsme také pořídili novou pásovou brusku, 
která bude sloužit pro prezentaci brus-
ných pásů. Je to další díl skládačky, 
jak přiblížit svět povrchových 
úprav stávajícím i novým zákaz-
níkům.“

„Doufám, že v měsíci květ-
nu se postupně bude vše 
vracet do normálu. Vrátí se 
kolegové z ošetřování, oboha-
ceni znalostmi ze základní školy  
a k nám do Techcentra se začnou 
vracet obchodní partneři. A až to 
bude bez roušek, pak to bude vítěz-
ství pro nás všechny,“ říká René Hübner, 
vedoucí skupiny brusných technologií
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Rozšiřte možnosti svého vozu a vyberte si ze stovek inovativních a praktických produktů ŠKODA Originálního 
příslušenství. Získáte bezpečné a kvalitní doplňky, které jsou plně kompatibilní s modely ŠKODA a podléhají 
náročnému testování. Navíc můžete do konce května na akční sortiment příslušenství využít slevy až 50 %.

Myslíme i na přepravu jízdních kol. Z naší široké nabídky jsme pro vás vybrali například příčný střešní nosič nebo 
hliníkový držák jízdního kola na střechu. Pořiďte si kvalitní ŠKODA Originální příslušenství a užijte si jaro naplno. 

Více informací získáte na ŠKODA Infolince 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

Originální příslušenství

      BUĎTE V KLIDU! 
MY  VÁŠ VŮZ NA JARO 
  PERFEKTNĚ PŘIPRAVÍME!

Do 31. 5. 2020

Sleva až 50 %

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 288, 9
www.matrix-as.cz

Untitled-647   1 10.3.2020   9:31:18
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ŠKODA Octavia
1,0 TSI / Ambition plus / manuál

Tachometr: 12 061 km
Motor: benzin, 85 kW
Do provozu: 06/2018

Vnější vzhled a výbava
Dešťový senzor, kola z lehkých slitin, 
kontrola tlaku v pneu, metalický lak, 
přední mlhovky, ukazatel vnější teploty, 
vyhřívaná zrcátka

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, 
handsfree, klimatizace mechanická, lo-
ketní opěrka přední a zadní, malý kožený 
paket, Maxi Dot, multifunkční volant, 
nastavitelný volant, tempomat, vyhříva-
ná sedadla

369 000 Kč 
304 959 Kč bez DPH

Škoda Fabia
TSI 1,0 / Style Plus / manuál
 
Tachometr: 23 179 km
Motor: benzín, 81 kW
Do provozu: 09/2018

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
dálkově ovládané centrální zamyká-
ní, kola z lehkých slitin, kontrola tlaku  
v pneu, metalický lak, přední mlhovky, 
senzor světel, tažné zařízení, tónovaná 
skla, ukazatel vnější teploty

Vnitřní výbava
Bluetooth, dekor interiéru (dřevo, hliník 
atp.), dělená zadní sedadla, el. ovládání 
oken, el. ovládání zrcátek, handsfree, 
Isofix, klimatizace automatická, loketní 
opěrka přední, malý kožený paket, Maxi 
Dot, multifunkční volant

295 000 Kč 
243 802 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

272 000 Kč 
224 793 Kč bez DPH

Škoda Karoq
TDI 2,0 / Style Plus / automat

Tachometr: 29 500 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

786 500 Kč 
650 000 Kč bez DPH

Škoda Scala
TSI 1,0 / Style / manuál

Tachometr: 2 000 km
Motor: benzin, 85 kW
Do provozu: 07/2019

Vnější vzhled a výbava
LED hlavní světlomety, metalický lak, 
přední mlhovky, senzor světel, tónovaná 
skla, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná 
zrcátka, vyhřívané trysky ostřikovače čel. 
okna, zadní stěrač s ostřikovačem

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, 
el. sklopná zrcátka, handsfree, Isofix, 
klimatizace automatická, malý kožený 
paket, Maxi Dot, multifunkční volant, 
nastavitelný volant, tempomat, vyhříva-
ná sedadla

394 760 Kč 
326 248 Kč bez DPH

Škoda Rapid
TSI 1,0 / Style Plus / manuál

Tachometr: 11 890 km
Motor: benzin, 70 kW
Do provozu: 09/2018

Vnější vzhled a výbava
Kola z lehkých slitin, kontrola tlaku  
v pneu, metalický lak, přední mlhovky, 
senzor světel, ukazatel vnější teploty, 
vyhřívaná zrcátka, xenonové světlomety

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, 
handsfree, Isofix, klimatizace automa-
tická, loketní opěrka přední a zadní, malý 
kožený paket, Maxi Dot, multifunkční 
volant, nastavitelný volant, tempomat, 
vyhřívaná sedadla

309 000 Kč 
255 372 Kč bez DPH

Škoda Rapid
1,0 TSI / Monte Carlo / manuál

Tachometr: 17 594 km
Motor: benzin, 70 kW
Do provozu: 02/2019

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
metalický lak, přední mlhovky, senzor 
světel, sportovní paket, tónovaná skla, 
ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zr-
cátka, vyhřívané trysky ostřikovače čel. 
okna, zadní stěrač s ostřikovačem

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, 
klimatizace automatická, loketní opěrka 
přední a zadní, malý kožený paket, Maxi 
Dot, multifunkční volant, nastavitelný 
volant, sportovní sedadla, tempomat
vyhřívaná sedadla

339 000 Kč 
280 165 Kč bez DPH

Škoda Octavia
DSG 1,4 / Style Plus / automat

Tachometr: 17 672 km
Motor: benzin, 110 kW
Do provozu: 00/2018

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
el. vyhřívané přední sklo, kola z lehkých 
slitin, kontrola tlaku v pneu, LED hlavní 
světlomety, natáčecí světlomety, ostři-
kovače světlometů, přední mlhovky, 
střešní nosič, tónovaná skla

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, 
klimatizace automatická, loketní opěrka 
přední a zadní, malý kožený paket, Maxi 
Dot, multifunkční volant, tempomat, vy-
hřívaná sedadla, řazení na volantu

499 000 Kč 
412 397 Kč bez DPH

Škoda Octavia
TSI 1,8 / Style Plus / manuál

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

Vnější vzhled a výbava
El. vyhřívané přední sklo, kola z lehkých 
slitin, kontrola tlaku v pneu, metalický 
lak, natáčecí světlomety, ostřikovače 
světlometů, přední mlhovky, senzor svě-
tel, tažné zařízení, ukazatel vnější teplo-
ty, xenonové světlomety

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, 
klimatizace automatická, loketní opěrka 
přední a zadní, malý kožený paket, Maxi 
Dot, multifunkční volant, nastavitelný 
volant, tempomat, vyhřívaná sedadla, 
řazení na volantu

469 000 Kč 
387 603 Kč bez DPH

Škoda Octavia
Combi TSI 1,8 / 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

529 000 Kč 
437 190 Kč bez DPH
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Jedeme naplno! 
Linka KVH/BSH je v provozu

Areál divize MATRIX Wood v Třebešově se během loň-
ského roku proměnil téměř k nepoznání. Jednou z řady 
investičních akcí byla také linka na KVH/BSH hranoly, 
která je již v plném provozu. Technologie od německé 
firmy Weinig plní požadavky prvních klientů a stará  
se o ni trojice pracovníků - Milan Jedlička, David Brož  
a Andrea Papš.

Nová linka je technologicky schopná cinkovat (délkově 
napojovat) materiál o rozměrech 20 x 30 cm a do délky 
13 metrů. Další rozměry jsou pak 3, 4, 5 a 8 metrů. Denní 
produkce jedné směny se pohybuje okolo 40 m3 lepeného 
hranolu.

A jak celý proces funguje? Začíná se navážením dřevě-
ného materiálu, u kterého se musí podchytit vady. Reflex-
ní křídou jsou označeny suky a praskliny. Pak jde materiál  
k pilce, která tyto barevné značky rozpozná a podle nich 
materiál vykracuje.

Čistý materiál se pak po řetězech dostane k cinkovacímu 
neboli rybinovému stroji, který vyfrézuje drážky. Poté do-
jde k nanesení lepidla, a to vždy podle síly materiálu. Pak 
se dřevo pod tlakem spojí. Následuje měřící kolečko, kte-
ré krokuje vzdálenost, kde se pospojovaný materiál krátí.  
V Třebešově to je maximálně 13 metrů.

Potom přijde na řadu vytvrzovací část, kde by lepidlo 
mělo tvrdnout 25 minut. Cinkovaný materiál je potom do-
čista opracován v hoblovacím stroji na požadované rozmě-
ry. Přes válečkovou dráhu se materiál pak dostane ke kráce-
ní na požadované délky. Pak dojde k uložení a uskladnění do 
balíků, ty mají určité předem dané rozměry.

Celý tento proces vytváří lepené dřevěné materiály, 
které mají díky své velmi nízké vlhkosti nízkou tendenci ke 
zkroucení či rozpraskání. Svou nízkou vlhkostí je navíc toto 
dřevo přirozeně chráněno proti napadení dřevokaznými 
škůdci. KVH a BSH hranoly také nabízejí vyšší nosnost, což 
je jedna z jejich největších předností.

Hala na KVH/BSH hranoly je dalším dílem skládačky, díky 
které je společnost MATRIX schopna zpracovávat dřevo na 
všechny způsoby. Od jeho odkornění a rozřezání na pile 
až po prodej finálního produktu, kterým jsou právě třeba 
KVH/BSH hranoly.
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Stroje v Třebešově jsou taková 
Formule 1 svého oboru

Důležitou součástí týmu obsluhujícího technologii na 
výrobu KVH/BSH hranolů je i Milan Jedlička (na foto-
grafii vpravo). V divizi MATRIX Wood sice pracuje te-
prve od začátku dubna tohoto roku, ale s oborem má 
dlouholeté zkušenosti a navíc je vyučený truhlář. Jak 
sám říká, řemeslo má zlaté dno a bude to platit stále 
více a více. 

Stal jste se součástí nového týmu v rámci divize MA-
TRIX Wood. Máte s výrobou KVH/BSH hranolů již dří-
vější zkušenosti?

„S lepeným programem mám téměř pětiletou pracovní 
zkušenost z mého předešlého zaměstnání. Musím ale říct, 
že tady v Třebešově máme k dispozici mnohem lepší a po-
kročilejší technologii. Obsluhujeme vynikající stroje značky 
Weinig, se kterými se velmi dobře pracuje. Je to taková for-
mule 1 svého oboru.“

Výroba KVH/BSH hranolů je pro Wood novinkou. Vidíte 
v produkci těchto materiálů budoucnost?

„Jednoznačně. V lepeném programu vidím velkou bu-
doucnost. Železo a beton, které se na nosné konstrukce 
ve stavebnictví také používají, jsou velmi drahé materiály. 
Dřevo je oproti nim levnější a navíc je to obnovitelný zdroj, 
který lze použít ve stavebnictví na téměř cokoli.“

Aby byl lepený materiál skutečně kvalitní a dostatečně 
pevný, tak se musí vyrábět pouze z prvotřídního dřeva. 
Jak pevnost zkoušíte?

„Aby byl materiál pevnější, tak se vady dřeva ohrožující 

pevnost musí odstranit. Díky tomu lze materiál použít na 
nosný program, tedy na střechy, nosníky apod. Kvalitně vy-
robený nosník potom unese velikou zátěž a lze ho použít  
i na vícepatrové budovy.“

Jak velké nosníky jdou ze dřeva udělat?

„V hale máme k dispozici lis, na kterém lze udělat až metr 
vysoký nosník. Některé technologie umí vyrobit nosník 
dlouhý až třicet metrů, který unese velikou zátěž.“ 

Už jste měl čas se seznámit s novou technologií divize 
Wood. Jak to na základě svých zkušeností vidíte. Bude 
mít nový program společnosti MATRIX úspěch?

„Jsem přesvědčen, že s našimi produkty budeme mít vel-
ký úspěch. Dřevo je pro stavebnictví základní surovinu a lidé 
se k němu budou určitě pořád vracet.“
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Představujeme Vám administrátorku 
nového e-shopu společnosti  
Dřevocentrum CZ a.s.
Terezu Plachou

Prioritní projekt společnosti Dřevocentrum CZ dostal 
velkou posilu. Novou administrátorkou e-shopu se sta-
la milovnice Řecka a Chorvatska Tereza Plachá.

Nastoupila jste na novou pozici na začátku března to-
hoto roku, jak hodnotíte první týdny ve společnosti 
Dřevocentrum CZ?

„Práce ve firmě Dřevocentrum CZ jsou pro mě nové 
pracovní zkušenosti. Jsme ráda, že jsem tuto pozici přijala  
a vnímám to jako novou životní výzvu. Dostala jsem se do 
týmu lidí pracujících na projektu e-shop, který je pro společ-
nost Dřevocentrum CZ nejvyšší prioritou.“

Jaké jsou vaše cíle? Kam chcete vám svěřený projekt 
e-shop v prvním roce dovést?

„Mým cílem je dostat e-shop do bezproblémového cho-
du. V rámci e-shopu nabízíme spoustu materiálů různých 
výrobkových skupin, kde je potřeba neustále upřesňovat in-
formace o produktech a způsobu objednání. Vnímám tento 
projekt jako „živý mechanismus“, který se neustále vyvíjí  
a rozvíjí. Do konce letošního roku chceme s kolegy doplnit 
nabídku e-shopu o další zajímavé produkty, které v součas-
né době nemáme v nabídce prodejen, ale pro on-line 
obchod mají vysoký potenciál.“

Jaké byly první kroky, které jste   
v nové pozici učinila?

„Seznámila jsem se  
s kolegy a projektem  
e-shop, abych se stala 
přínosnou a pevnou 
součástí tohoto týmu. 
Aktivně jsem se za-
pojila do přípravy  
a finalizace e-shopu, 
plnila obsah obráz-
ky, texty a souvise-
jícími dokumenty. 
Absolvovala jsem 
školení ohledně ad-
ministrace a správy 
e-shopu.“

Co v tuto chvíli vi-
díte na projektu  
e-shopu jako nejprio-
ritnější?

„S ohledem na první ob-
jednávky chci udržet vysoký 
standard v komunikaci se zá-

kazníkem a rychlosti dodávek objednaného materiálu. 
V souvislosti s e-shopem přichází také mnoho dotazů na 
materiály, na které okamžitě reaguji a to i po konzultaci  
s odborníky z oboru. To vidím pro náš e-shop jako nejlepší 
reklamu.“

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

„Vystudovala jsem Finanční a pojistnou matematiku na 
Univerzitě Hradec Králové. V předchozím zaměstnání jsem 
působila jako Team Leader pobočky v oblasti personalis-
tiky a zpracování mezd pro výrobní závod Škoda Auto a.s.  
v Kvasinách.“

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

„Mezi mé koníčky patří cvičení a rekreační sporty (pilátes, 
jízda na kole, kolečkových bruslích, pěší turistika). Volný čas 
trávím s rodinou, péčí o náš dům a zahradu. Ráda cestuji po 
České republice a poznávám krásná místa, například jesky-
ně, různé přírodní útvary, ale také hrady a zámky.“

Preferujete spíše aktivní čí pasivní odpočinek?

„Preferuji aktivní odpočinek, práce 
na zahradě a rekreační sporty.“

Jak si představujete ide-
ální dovolenou (hory/

moře, sport a turis-
tika/odpočinek na 

pláži a dobré jíd-
lo)?

„Ideální do-
volená je kom-
binace pobytu  
u moře a ná-
vštěva krás-
ných turistic-
kých míst. Mezi 
mé oblíbené 
destinace patří, 
mimo Českou 

republiku, Řecko  
a Chorvatsko, kde 

lze obojí spojit.“
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Na životě je nejkrásnější to, že přináší nečekané zvra-
ty. Jedním z nich byl určitě masivní nástup koronavirové 

pandemie. Do jaké míry je toto jev přírodní či umělý po-
nechme na diskuze do kruhů politických, ekonomických, lé-

kařských. 

Hotelnictví a gastronomie byla ta odvětví, která zůstala bez 
práce a tím pádem bez příjmů ze své činnosti téměř „z hodiny 

na hodinu“ a dle rozhodnutí Vlády ČR musela zůstat okamži-

Studánka žije       i v době koronaviru!
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Studánka žije       i v době koronaviru!
tě uzavřena. A přesto život jak soukromý, tak pracovní jde dál  
- musí jít dál. Jde ale o to jakým způsobem. 

Na Studánce jsme nezaháleli ani jediný den. I v době, kdy jsme 
nevěděli vůbec jak tato situace bude dlouho trvat a jakým smě-
rem se bude vyvíjet, tak jsme naplánovali práce, na které není 
za nepřetržitého provozu čas. Naplánovali jsem práce v interiéru  
i v exteriéru a to vše samozřejmě za dodržování všech hygie-
nických opatření, které vyplývaly z nařízení vlády. Pokáceli jsme 

nebezpečné stromy, upravili okolí Studánky,  obnovili nátěry 
laviček, dětského hřiště, vymalovali skladové prostory, a to vše 
vlastními silami. Udělali jsme obrovský kus práce, kolegyně a ko-
legové se sice v omezeném množství , ale přeci jenom mohli po-
tkat a ještě jsme všichni měli pocit, že i v této době jsme užiteční.

Děkuji všem svým kolegyním a kolegům za odvedenou práci  
a děkuji koronaviru za jiný pohled na svět. 

Bc. Petr Čermák
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V případě zájmu kontaktujte personální oddělení

778 779 700 | kariera@matrix-as.cz

Více info o nabízených pozicích naleznete na našem webu

matrix-as.cz/kariera

Aktuálně poptávané pozice
v MATRIX GROUP

Foto: Archiv MATRIX a.s. 17.3.2020

AUTOCENTRUM
 » Přípravář/ka nových vozů

 » Autoklempíř

 » Skladník ND a příslušenství

 » Servisní technik

 » Automechanik

 » Autotronik

WINDOWS
 » Dělník ve výrobě oken

 » Obchodní zástupce

 » Kalkulant/ka

HOTEL STUDÁNKA
 » Vedoucí wellness

 » Masér/ka
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Více info o nabízených pozicích naleznete na našem webu

matrix-as.cz/kariera

Marketing  
NEWS

Letáková akce pro společnost Dřevocentrum CZ

Pro společnost Dřevocentrum DC připravilo v měsíci dub-
nu marketingové oddělení letákovou akci s jarní akční nabíd-
kou produktů. Jedná se o leták distribuovaný do schránek  
v rámci České republiky. Zaměřujeme se přitom na okolí tři-
nácti prodejen společnosti. Tato akce je podpořena i v rámci 
online aktivit na sociálních sítích, které se využívají pro marke-
tingové účely.

SPRÁVA
 » IT technik

 » Marketingový specialista

FARMA TŘEBEŠOV
 » Pracovník na bourárně masa

 » Řezník

DŘEVOCENTRUM CZ
 » Obchodní zástupce

 » Skladník/prodejce na skladu

 » Vedoucí skladníků a prodejce

E-shop společnosti Dřevocentrum CZ se rozjel naplno

V dubnu se naplno rozjel nový e-shop společnosti Dře-
vocentrum CZ, který začal generovat první objednávky. Cí-
lem pro následující týdny je objemy realizované přes tento  
e-shop neustále navyšovat a uspokojit tedy produkty co nejvíce  
nových zákazníků.

Produktové focení pro divizi Autocentrum MATRIX

Na začátku měsíce marketingové oddělení realizovalo pro-
duktovou kampaň Výprodej skladových vozů za jarní ceny, a 
to pro divizi Autocentrum. Vizuál byl postaven na vlastních 
fotografiích konkrétně nabízených vozů. Fotografie jsme re-
alizovali s Jiřím Čermákem, fotografem, s kterým v poslední 
době pro jeho kvality spolupracujeme čím dál víc. Použití 
vlastních fotografií pro marketingové aktivity je velice vítáno  
i ze strany společnosti ŠKODA AUTO.
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Kvalitní maso a masné výrobky 
z Farmy Třebešov 
doporučuje i Michaela Fialová

Současná doba přináší celou řadu omezení. Kvůli pande-
mii koronaviru máme například zavřené naše oblíbené 
restaurace. To ale neznamená, že si musíme odřeknout 
kulinářský zážitek. Vynikající jídlo si můžeme připravit 
i v pohodlí domova nebo na grilu na zahradě. Právě na 
grilování je vynikající volbou zvěřina.

Maso divokých zvířat si sa-
mozřejmě nejlépe poří-

díte, pokud jste lovec. 
Když ale nemáte 

myslivecké zkouš-
ky, tak je ideální 
obrátit se na 
cert i f ikované 
a prověřené 
prodejny či 
zvěřinové závo-
dy. Díky tomu 
n e r i s k u j e t e 

zdravotní potíže 
a pokažení kuli-

nářského zážitku 
koupí nevhodného 

masa v neověřených 
prodejnách či od různých 

překupníků. Solidní prodejny 
musí mít zvěřinu řádně označenou, 

zabalenou a na mase musí být veškeré potřebné údaje.  
A tohle všechno najdete ve Farmě Třebešov, kterou dopo-
ručuje i profesionální lovkyně a bývalá fitness trenérka Mi-
chaela Fialová. Zvěřina totiž měla v jídelníčků Čechů vždy 
velmi důležité postavení.

„Ne každý ví, že český myslivecký zákon umožňuje spo-
třebitelům odkoupit si zvěřinu přímo od myslivců za velice 
příznivou cenu a doma si ji zpracovat. Navíc existuje řada 
prodejen s širokou nabídkou zvěřiny jako je Farma Třebe-
šov. Máte tak jistotu, že je maso veterinárně testované  
a v pořádku. Přesto zvěřinu nejíme tak často, jak by si zaslu-
hovala,“ prozradila Michaela Fialová.

Skvělé nutriční hodnoty

Výhodou divokých zvířat je jejich volný pohyb a skvělé nu-
triční hodnoty, které jsou na úplně jiné úrovni než u zvířat 
hospodářských. Zvěřina se také mnohem pestřeji živí, což 
spolu s vyšší mírou pohybu přispívá k optimálnímu vytváře-
ní svaloviny a lepšímu obsahu svalového glykogenu.

„Na zvěřině je nejlepší její výživová hodnota, tedy výhoda 
pro konzumenta. Plusem je také dobrá stravitelnost a málo 

tuků, tudíž je zvěřina vhodná i do diety. Konzumace zvěři-
ny je také šetrná k životnímu prostředí, protože nevznikla 
komerční produkcí, která ho velmi často zatěžuje,“ doplnila 
Fialová.

Ve zvěřině je navíc vysoký obsah esenciálních aminokyse-
lin a vzhledem k menšímu množství vaziva je také lépe stra-
vitelná. Má také vyšší podíl nenasycených mastných kyselin 
omega-3 a omega-6. Nesmíme také zapomenout na fakt, 
že v mase divokých zvířat je vysoké množství vitaminů jako 
jsou například A, B, C nebo E a minerály vápník, měď, železo, 
zinek a chrom. Přesto je červené maso někdy neoprávněně 
spojováno s rizikem nemocí. Z vědeckých studií je ale jasné, 
že tomu tak není. Riziko nemocí srdce, rakoviny či cukrovky 
způsobuje špatná životospráva a konzumace průmyslově 
zpracovaného masa, nikoli konzumace čerstvého a kvalitní-
ho červeného masa.

To nejlepší na gril

A na které dobroty se tedy můžete v nabídce Farmy Tře-
bešov těšit? V současné době jdou na odbyt především pro-
dukty spojené s grilováním.

„Doporučila bych grilovací klobásy se zvěřinou. Jmenova-
la bych například šunkovou nebo pikantní. Začneme dělat 
také grilovací klobásu s nivou, potom je vynikající také klo-
bása se zeleným pepřem. Na gril se hodí i jelení nebo dančí 
steak, či klasické špekáčky,“ prozradila obchodní zástupky-
ně Farmy Irena Tomasová s tím, že všechny produkty jsou 
místní z Orlických hor a v té nejlepší kvalitě.

„Grilování miluji a nejvíce si pochutnám na srnčím a dan-
čím,“ dává k dobru své typy Michaela Fialová.

Novinka – pršut

A když si budete chtít sednout jenom tak k pivu nebo 
vínu, tak si nesmíte nechat ujít novinku. Ve Farmě Třebešov 
totiž začali nabízet jelení pršut. Nebo si můžete připravit 
vynikající dančí guláš, recept v podání šéfkuchaře známého 
Letoviska Studánka u Rychnova nad Kněžnou najdete na 
této stránce.

Jak je vidět, bohatá nabídka produktů Farmy uspokojí  
i ty nejnáročnější gurmány. Neváhejte tedy a přijďte si do 
Třebešova koupit tu nejlepší 
zvěřinu z Orlických hor  
a zpříjemněte si chví-
le strávené s rodi-
nou a přáteli.

Zpříjemněte si život tou nejlepší 
zvěřinou z Orlických hor
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Farma Třebešov není jen zvěřinový závod, ale také kvalitní 
a poctivá rostlinná výroba stojící na tradičních metodách 
českého zemědělství. Společnost pěstuje hlavně pšenici, 
sladovnický ječmen nebo soju a to vše hnojí chlévskou mr-
vou. Důležitou součástí hospodaření Farmy je také kom-
plexní péče o půdu a výnosy, díky které plodiny vykazují 
vysoké výnosy. Na základě této metody je celý zemědělský 
proces mnohem lépe a především dlouhodobě udržitelný.

To je důležitá informace také pro vlastníky půdy, od kterých 
si pozemky Farma pronajímá. Za tuto možnost jim také vedení 
Farmy děkuje a nabízí možnost odkupu dalších pozemků za tu 
nejlepší cenu.

O rostlinnou výrobu Farmy Třebešov se starají Libor Burian ml. 
(vlevo) a Jiří Vrána.

Děkujeme všem vlastníkům, kteří nám dali důvěru a pro-
najali Farmě Třebešov své pozemky. I nadále máme zájem  
o výkup pozemků za tu nejlepší cenu.

Poctivé a dlouhodobě 
udržitelné zemědělství



Sendvič s trhaným jelením
masem v Rychnovském pivě

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

Suroviny:   

5 porcí

1 000 g jeleního krku,  
0,5 l piva Rychnovský 
kaštan, 40 g česneku, 2 g 
soli, 2 g pepře, 10 g směsi 
bylinek, 20 g olivového ole-
je extra virgin, 20 g másla, 
5 ks čerstvé ciabatty, 500 g 
cibule, 1 ks listového salátu

Okurkové aioli

200 g majonézy, 10 g čes-
neku, 10 g citronové šťávy, 
50 g dijonské hořčice, 1 g 
soli, 1 g pepře, 100 g naklá-
daných okurek cornichons

Postup: 

Jelení maso

Očištěný jelení krk okořeníme solí, pepřem, vetřeme nasekané bylinky s olivovým olejem  
a česnekem. Takto připravený krk podlijeme pivem, přidáme nakrájenou polovinu cibule, 
přiklopíme a dáme péct s cibulí do vyhřáté trouby na 180 stupňů, pečeme 20 minut a poté 
snížíme teplotu na 120 stupňů a pečeme 1,5 hod. Během pečení maso podléváme výpe-
kem.  Krk můžeme připravit den předem.

Okurkové aioli

V misce smícháme majonézu, citronovou šťávu, nasekaný česnek s okurkami, přidáme hoř-
čici a dochutíme solí a pepřem. Na rozpáleném grilu připravíme pečenou cibuli nakrájenou 
na kolečka, pečené maso grilujeme podle velikosti v celku, nebo rozkrojíme na vetší kousky. 
Ciabattu rozkrojíme a potřeme máslem, které jsme ochutili rozdrceným strouškem česne-
ku, zlehka opečeme na grilu. Grilované maso roztrháme po vláknech na kousky, mělo by 
jít zlehka a servírujeme na rozkrojenou ciabattu, přidáme opečenou cibuli, pěknou porci 
okurkového aioli a dle chuti kousek trhaného salátu, nemusí být.

60
min

5
porcí
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Naši oslavenci
v květnu 2020

divize Wood
Zákravská Petra
Línek Jan 

divize Windows
Grund Martin
Machačová Petra
Pirkl Martin 

divize Automotive
Suchý Aleš

divize Autocentrum
Habr Jan
Kučera Michal
Kárník Jiří 

divize Správa
Snížek Ondřej 

Dřevocentrum CZ
Dostálík Petr
Kulhavý Ondřej
Mosnáková Martina
Slavík Vladimír
Szöcsová Šárka
Šanca Štěpán
Válek Petr

Matrix Hotels, s.r.o.
Friedl Emil
Honcharuk Nataliia
Štěpánová Jitka
Vondrovský Robert

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.



GRILOVACÍ SEZÓNA

To nejlepší z Orlických hor

Jelení steak
390,- Kč/kg

Grilovací klobása 
 s nivou

Norimberská  
grilovací klobása

Klobása  
se zeleným pepřem

189,- Kč/kg 173,- Kč/kg 178,- Kč/kg

OTEVÍRACÍ DOBA - PRODEJ ZVĚŘINY:
STŘEDA, PÁTEK: 14:00 - 17:00 hod.

Třebešov 1, 516 01 Třebešov, Irena Tomasová - 778 438 043, irena.tomasova@farmatrebesov.cz
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