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www.hotelstudanka.cz

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

JARNÍ MENU
POLÉVKA

DEZERT

150 g   KRŮTÍ PEČENĚ NA ŠPEKU, ČESNEKU A ROZMARÝNU, KRUPICOVÉ
                            NOKY SE ŠPENÁTEM (1 - pšenice, 3, 7, 9)
 
200 g  KANČÍ VÝPEČKY Z FARMY TŘEBEŠOV, LISTOVÝ ŠPENÁT,  
                            BRAMBOROVÝ KNEDLÍK (1 - pšenice, 3, 9)

150 g   KUŘECÍ PRSA V PARMSKÉ ŠUNCE PROVONĚNÉ BYLINKAMI NA
                            BULGUROVÉM RIZOTU S CHŘESTEM, HRÁŠKEM A FETA SÝREM 
                            (1 - pšenice, 7, 9)
 
120 g  VEPŘOVÁ PANENKA NA ZELENÉM CHŘESTU VE SLANINĚ, SALÁT
                            Z NOVÝCH BRAMBOR S HRUŠKOVÝMI LUSKY, SYPANÉ PEČENOU
                            PANKO STROUHANKOU S PARMEZÁNEM (1 - pšenice, 7, 10)

300 g   VARIACE TRHANÝCH SALÁTŮ S CHERRY RAJČATY A VÝHONKY,  
                            DRESINKEM S CHIA SEMÍNKY A CHUTÍ DIVOKÉHO ČESNEKU,  
                            DOLPNĚNÉ KOUSKY LOSOSA (4, 7)

0,2 l  JARNÍ ZELENINOVÝ KRÉM SE ŠUNKOVOU KROKETOU 
                            NA PAŽITKOVÉ SMETANĚ (1 - pšenice, 3, 7, 9)

80 g   NEPEČENÝ CHEESECAKE SE SLANÝM KARAMELEM A VLAŠSKÝMI  
                            OŘECHY, ZMRZLINA STRACCIATELLA (1 - pšenice, 3, 7, 8 - vlašské ořechy)

HLAVNÍ CHOD

Přejeme Vám dobrou chuť!

48,- Kč

168,- Kč

178,- Kč

178,- Kč

88,- Kč

198,- Kč

198,- Kč
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4Znovuzrození Studánky aneb Jak  
hotel opět pracuje na plné  
obrátky
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky vaše „stará známá Studánka“ již žije 
plnohodnotným životem. Ale tyto věty byly psány v den, kdy začala 
poslední etapa rozvolnění (jak krásné slovo) vládních opatření, kte-
rá souvisela s koronavirem - tedy 25. května. A jak se tedy rozvolňo-
vala Studánka?

9Čím efektivně nahradit 
chybějící respirátory?
Současná situace katapultovala ceny a především dostupnost 
běžných ochranných pomůcek na historická maxima. Čím tedy na-
hradit chybějící respirátory? 

13„Lákala mě práce na jednu  
směnu“, říká Petr Urban
Už sedm měsíců přispívá ke zdárnému dílu v divizi MATRIX Windows 
v Lipovce Petr Urban. Rodilý Rychnovák se po úvodním zapracování 
stal platnou posilou týmu vyrábějícího dřevohliníková okna.

14Projekt RESTART podpoří prodej  
modelů Škoda i v Autocentru Lipovka
Prodejce vozů značky Škoda čeká Restart. To je název programu, 
kterým mladoboleslavská automobilka podpoří prodeje automobi-
lů, které omezila opatření proti šíření nového typu koronaviru. Mezi 
hlavní lákadla patří až dvousettisícové zvýhodnění modelu Octavia. 
Akce, která je připravena pro nové i ojeté vozy, se samozřejmě zú-
častní i Autocentrum MATRIX Lipovka.

Vážení a milí čtenáři a čtenářky,

jsem přesvědčen, že týdny minulé nám všem ještě 
více dokázaly, jak je důležité zdraví  a to nejen zdraví 
fyzické, ale i duševní. 

Každý z nás si prošel - a ještě prochází - mnoha 
novými nepoznanými zkouškami. 

Jakou cestu volíme, abychom vše zvládli a zvládali 
i nadále je jen na nás každém. Na Studánce jsme zvo-
lili cestu „nezahálení“ a věřím, že to byla a je dobrá 
cesta.

Přeji vám všem hezké a klidné léto, duševní poho-
du a přijďte se za námi podívat na Studánku.

Petr Čermák 19Rostoucí středisko potřebuje svého 
správce, stal se jím Martin Karlíček
Stále se rozšiřující areál společnosti MATRIX v Třebešově získal no-
vého správce. Vzhledem k tomu, že nejvíce budov spadá pod divizi 
Wood, je logické, že se jím stal Martin Karlíček. Dlouholetý zaměst-
nanec společnosti má navíc bohaté zkušenosti, které naposledy 
rozšiřoval jako směnový mistr na třebešovské pilnici.
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Hotel plný 
NOVINEK
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Znovuzrození Studánky 
aneb Jak hotel opět
pracuje na plné obrátky

Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky vaše „stará známá Stu-
dánka“ již žije plnohodnotným životem. Ale tyto věty 
byly psány v den, kdy začala poslední etapa rozvolnění 
(jak krásné slovo) vládních opatření, která souvisela  
s koronavirem - tedy 25. května. A jak se tedy rozvolňo-
vala Studánka?

Venkovní gastronomické provozy, tedy zahrádky, bylo 
možné provozovat od 11. května. Studánka této možnos-
ti využila a zahrádka před hotelem byla připravena včetně 
všech potřebných hygienických podmínek. Plnohodnotný 
restaurační sortiment jídel a nápojů doplnila ještě dodatko-
vá nabídka jarního menu, což většina hostů velice ocenila.

Ihned po otevření zahrádky přišla na oběd první skupi-
na hostů a užívali si toho, že si mohou „někde dát normál-
ní jídlo s obsluhou“, jak sami situaci glosovali. Samozřejmě 
provoz zahrádky je vždy závislý na počasí a to nám ne zcela 
přálo. Bylo spíše aprílové. Opět se ale projevila dokonalost 
Studánky v tom, že část zahrádky je pod střechou v tzv. pra-
meníku. O víkendech si lidé dokonce stoly raději rezervovali.

Když nastal 25. květen a bylo možné otevřít i vnitřní pro-
story restaurace, tak nebyli hosté konečně omezováni ne-
švary počasí.

Děkujeme všem, kteří v té nepříliš pozitivní době přišli  
a užili si venkovní i vnitřní prostory Studánky.

Všichni naši návštěvníci jistě zaregistrovali čilý stavební 
ruch, a to jak uvnitř hotelu, tak v jeho okolí. Nad Letoviskem 
třeba dokončujeme úpravu jímání vlastní vody, protože 
Studánka stojí pouze na vlastní vodě a tu je potřeba někde 
jímat. I hotel totiž musí reflektovat současnou situaci s ne-
dostatkem vody, a tím pádem padlo rozhodnutí investovat 
do zvýšení kapacity jímky na vodu.

Vnitřní stavební ruch souvisí s plánovanou rekonstrukcí 
wellness centra. Ta byla původně plánovaná na červen le-
tošního roku, kdy Studánka slaví již 10. výročí znovuotevře-
ní, ale vzhledem k nucenému uzavření hotelu jsme se snažili 
tuto rekonstrukci uspíšit, a to se podařilo. Vše bychom měli 
stihnout do začátku června.

Nechte se překvapit a přijďte se podívat na vlastní oči :-)
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Nucenou odstávku způsobenou korona-
virem v Letovisku Studánku u Rych-
nova nad Kněžnou skvěle využili. 
Výrazným způsobem se zde 
totiž zrenovovalo a rozšíři-
lo wellness zázemí. Více 
o tom pro MATRIX Info 
promluvila dlouhole-
tá pracovnice hotelu 
paní Motlová.

Paní Motlová, na 
Studánce patříte ke 
služebně nejstar-
ším pracovníkům. 
Jak se za dobu vaše-
ho působení změnily 
požadavky zákazníků?

„Požadavky hostů na po-
skytované wellness služby se 
za dobu mého působení změni-
ly značně. V roce 2012, kdy jsem na-
stoupila do hotelového wellness Studánka, 
byl v plném vytížení hotelový relaxační bazén. Několikrát 
do roka se pořádalo plavání pro děti. Bazén má u nás vyšší 
teplotu než u veřejného koupaní v krytých bazénech, což 
hosté ocenili a využívali plavání v hojné míře. Navíc je mož-

nost využít zároveň koupel pro šest osob ve společné vířiv-
ce. Na procedury typu masáží, kosmetiky, pedikúry nebo 

perličkových koupelí jsme museli naše hosty naučit 
chodit. Dnes již ale přesně vědí, jaké procedury 

chtějí absolvovat a zejména ocení osobitý pří-
stup se zaručenou kvalitou. K uspokojení 

všech potřeb našich hostů máme při-
pravenou širokou nabídku wellness 
služeb. Nabízíme různé druhy ma-
sáží, možnost výběru perličkových 
koupelí s přísadami nebo zábaly 
na celé tělo s možností i samo-
statného využití.“

Vím, že v současné době se při-
pravujete na nový provoz well-

ness centra. Jak budou vypadat 
potřebné změny, které plánujete  

v rámci desetiletého výročí hotelu?

„K úpravám ve wellness jsme přistoupili ze-
jména z důvodů rozšíření prostorů k poskytování 

většího počtu procedur. Plánujeme nabízet nové služby 
a vytvoříme pro naše klienty prostředí pro další umocně-
ní zážitku. Posouváme si opět laťku o něco výše a věříme, 
že hostům připravíme nádherně strávené chvíle s kulisou 
relaxační hudby. V dnešní době shonu a stresu je Studánka 
stále místem kvalitního odpočinku. Pro tyto služby jsou dů-
ležití všichni, kdo se na komfortu našich hostů podílí, proto 
je pamatováno i na zázemí našich lázeňských pracovníků.“

Co nového od vás po rekonstrukci wellness centra mo-
hou hosté očekávat?

„Zejména zkvalitnění poskytovaných služeb, větší sou-
kromí při procedurách, nové masérny, sprchy nebo re-
laxační zónu s vyhřívaným lehátkem. Změny dozná i náš 
oblíbený Kneippův chodník. Nad vším bude bdít a vítat 

Recepce:  
494 389 200
recepce@hotelstudanka.cz

Lepší služby, větší soukromí nebo relaxační  
zónu s vyhřívanými lehátky nabízí nové  
wellness centrum Letoviska Studánka
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Marketing  
NEWS

Letáková akce pro společnost Autocentrum MATRIX

Pro společnost Autocentrum MATRIX připravilo v měsíci  
květnu marketingové oddělení letákovou akci s jarní akční  
nabídkou skladových vozů. Jedná se o leták distribuovaný do 
schránek v rámci Rychnovska a Orlickoústecka. Tato akce je 
podpořena i v rámci online aktivit na sociálních sítích.

Akviziční leták společnosti Dřevocentrum CZ

Jedním z prvních předprázdninových materiálů pro společ-
nost Dřevocentrum CZ je akviziční leták, který shrnuje širokou 
nabídku produktů a služeb této společnosti. Následovat bude 
v červnu aktualizace produktových katalogů.

Soutěž společnosti Autocentrum MATRIX

Letní dovolená je za rohem, ale už teď se vám ježí chlupy na 
paži při představě, jak celou rodinu zabalíte a kam všechny ty 
potřebné věci dáte? Máme pro vás řešení! Připravili jsme sou-
těž o originální ŠKODA střešní box, který zpříjemní cestování 
všem účastníkům zájezdu. Zapojte se! 

Jak na to? Stačí napsat do komentáře, bez čeho si dovo-
lenou nedokážete představit, nominovat dva kamarády, se 
kterými byste na dovolenou jeli a být fanouškem na našem 
facebooku a instagramu matrix_autocentrum. To je pro účast 
soutěže vše, je to jednoduché, teď už jen mít trochu toho štěs-
tí v kolech. 30. června vylosujeme jednoho výherce, který splní 
všechny podmínky soutěže. O výhře ho budeme informovat 
formou zprávy v messengeru.

recepční ve svém novém království - wellness recepce. 
Součástí bude také klidová zóna pro návštěvníky Beauty 
a Spa, kde všechny smysly pohladí příjemná masáž pro-
voněná esenciálními oleji, které dodají tělu potřebnou 
energii. Nahromaděný stres a napětí rozpustíte vonnými 
koupelemi, bolavá záda odevzdáte proudu horké vody  
a hledáte-li něco speciálního, pak právě pro vás jsme při-
pravili nejmodernější zařízení s nádechem lázní.“

V nabídce vašich služeb je i Kneippův chodník. Může-
te nám přiblížit, o jaký chodník se jedná?

„Kneippův chodník se skládá ze dvou menších nádrží  
s teplou a studenou vodou, kde jsou na dně oblázky. 
Jedná se o terapii pro nohy, která vzpruží celé tělo. 
Vstoupíte do bazénku s teplou vodou a cítíte, jak tep-
lo prostupuje od nohou do celého těla. Pak střídavě 
vstupujete do studené a teplé vody. Díky tomu dochází  
k masírování chodidel s přirozeným zatížením vlastní 
váhy těla. Účinky jsou zejména zlepšení a prokrvení no-

hou i celého těla, navíc se i masírují chodidla.“

Opravdu nabízíte romantické koupele 
ve dvou? Vejde se u vás pár do jedné 

vany?

„Každý host má svou vanu ve 
tvaru kapky, ale spojenou v je-
den celek doplněný o světel-
nou terapii a relaxační hudbu. 
Tato koupel je u nás nabízena 
pod názvem Yin Yang pro dvě 
osoby. Hosté si tak vyzkouší 
kouzlo pradávné moudrosti ve 
spojení s nejmodernějšími po-
znatky dnešní doby. Hydroma-

sážní vana v sobě snoubí několik 
kombinací jedinečných procedur 

a funkcí, které pomáhají regulovat 
metabolismus, eliminovat svalové  

a cévní napětí, redukovat stres, stimu-
lovat smysly a tak předcházet nemocem.  

V případě zájmu si mohou hosté přímo ke koupeli 
objednat i šumivý sekt.“

Mohou u vás hotelové wellness navštívit i neubyto-
vaní hosté z blízkého okolí?

„Náš hotelový relaxační bazén s protiproudem je 
otevřený pro širokou veřejnost, a to s možností využi-
tí veškerých nabízených služeb. Návštěvníci tak poznají 
náš svět vody, který je plný harmonie a zdraví. Ponoří se 
do lázeňského bazénu, vířivky a projdou se po oblázcích  
v horké a studené vodě. Uvolní své svaly i mysl, starosti 
všedních dnů zanechají za dveřmi a plně se oddají pří-
jemné relaxaci. Wellness procedury si mohou hosté ob-
jednat předem nebo osobně v hotelové recepci na ved-
lejší straně uvedených kontaktech.“
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Citát 
pro tento měsíc

Ředitel divize WOOD Martin Mandys a hospodářka divize 
Iveta Šplíchalová popřáli k životnímu jubileu dlouholetému 
přepravci kulatiny panu Jiřímu Mizerovi mnoho zdraví, vita-
lity a spokojenosti v osobním i pracovním životě. Jeho život-
ní elán je inspirací taktéž pro mladší generace. Děkujeme 
panu Mizerovi za jeho spolupráci a těšíme se na setkávání 
i v dalších letech.

Firmu MATRIX a.s. navštívil při pracovní cestě starosta 
města Rychnov nad Kněžnou Ing. Jan Skořepa. Seznámil 
se s chodem společnosti a popřál naší firmě hodně zdaru 
a úspěchů. Vyjádřil navíc přesvědčení, že náš region by uví-
tal více takovýchto českych inovativních firem.

„Kdybych měl v kapse poslední dolar, utratil bych ho  
za reklamu.“

Henry Ford
americký podnikatel,  

průkopník automobilového 
průmyslu

Návštěva TOP vedení  
ŠKODA Auto a.s.  
ve společnosti MATRIX
Autocentrum MATRIX mělo ve čtvrtek 28. května vzácnou ná-
vštěvu. Do Lipovky přijel vrcholný management mladobole-
slavské společnosti ŠKODA Auto. Hlavním předmětem schůz-
ky byl plán plnění investic a podpora spolupráce Autocentra  
MATRIX a společnosti ŠKODA Auto a.s. Ředitel ŠKODA Auto 
Česká republika Ing. Luboš Vlček, vedoucí rozvoje obchod-
ní sítě Ing. Miroslav Holan a Ing. Eva Kancnýřová, vedoucí 
zákaznického centra si za doprovodu ředitele MATRIX, a.s.  
Ing. Libora Buriana, MBA a ředitele Autocentra Lipovka  
Miroslava Moravce prohlédli rozsáhlý areál v Lipovce a podívali  
se na nejnovější úpravy a modernizace. Součástí návštěvy bylo 
také jednání o obchodní spolupráci na tento rok a rekapitulace 
výsledků roku předchozího.

Blahopřání dlouholetému 
přepravci kulatiny

Starosta Rychnova nad 
Kněžnou navštívil Třebešov
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Katalog  respiračních systémů žádejte 
u svého technického poradce

nebo na obchod@matrix-as.cz

Čím efektivně nahradit 
chybějící respirátory?
Už více než čtvrtstoletí působí společnost MATRIX Au-
tomotive na poli automobilového průmyslu. Jedním 
z odvětví, kterým se v Třebešově věnujeme je i ochrana 
zdraví při práci. 

Současná situace katapultovala ceny a především do-
stupnost běžných ochranných pomůcek na historická maxi-
ma. Čím tedy nahradit chybějící respirátory?

  Aktivní ochrana dýchacích cest

Čistý vzduch je základem při práci v oblastech s výskytem 
nebezpečných znečišťujících látek. Respirační systémy 3M™ 
Adflo™ a Jupiter™ s pohonem a přívodem vzduchu poskytu-
jí pohodlnou a snadno použitelnou ochranu pro celou řadu 
prostředí, možností použití a nebezpečné situace.

Aktivní ochrana je forma filtrace vdechovaného vzduchu 
za pomocí souboru pomůcek, které lze přímo „obléct“ na 
hlavu, respektive tělo chráněné osoby. Renomovanou znač-
kou v tomto oboru je firma 3M™, jejímž autorizovaným dis-
tributorem je právě MATRIX Automotive.

Vysoce všestranná řada respiračních systémů

Mnoho uživatelů dýchacích masek a polomasek se začalo 
znovu zajímat o systémy s pohonem a přívodem vzduchu 
z důvodů, které přesahují pouhé dodržování předpisů. Re-
spirační systémy 3M™ Adflo™ a Jupiter™ představují kom-
plexní přístup k systémům ochrany pracovníků založeným 
na používání pohodlných jednotek.

Integrovaná ochrana

Vedoucí pracovníci oddělení bezpečnosti práce mohou 
přizpůsobit jednotlivé jednotky a příslušenství tak, aby byli 
jejich uživatelé chráněni před celou řadou nebezpečí.

Flexibilita

Každý systém obsahuje tři snadno volitelné moduly: 
jednotku přívodu vzduchu, náhlavní část a dýchací hadici, 
které lze používat v desítkách různých kombinací. Jedná se 
o dokonale flexibilní řešení, jak zohlednit změny prostředí, 
ve kterém uživatelé pracují, potřeby pracovníků a jejich po-
žadavky na pohodlí.

Celodenní pohodlí

Díky respiračním systémům 3M™ Adflo™ a  Jupiter™ do-
chází ve srovnání s těsnými maskami bez pohonu a přívodu 
vzduchu k výraznému snížení tlaku na obličej, dýchacího od-
poru a hromadění tepla, což zajišťuje pracovníkům pohodl-
né nošení po celý den. 

Snazší dýchání

U respirátorů 3M™ Adflo™ a Jupiter™ je přiváděn 
proudící vzduch až k hlavě uživatele, který tak nemusí 
vynakládat na dýchání tolik úsilí jako u maskových a polo-
maskových dýchacích přístrojů. Bude tam mít vždy vyšší 
pohodlí, což je důležité zejména při usilovné práci. 

Dokonalé proudění vzduchu

Náhlavní části přístroje 3M™ Adflo™ a Jupiter™ směru-
jí odpovídající množství proudícího vzduchu tam, kde ho 
pracovník nejvíce potřebuje: k hlavě a obličeji. Proměnlivé 
proudění vzduchu může výrazně ulehčit práci v horkém pro-
středí a zároveň výrazně snižuje zamlžování masky. Systém 
3M™ Adflo™ a Jupiter™ s pohonem vzduchu má k dispozici 
několik volitelných možností proudění vzduchu. Při použití 
odpovídajícího regulátoru s přívodem vzduchu lze rovněž 
nastavit vyšší či nižší teplotu proudícího vzduchu při práci  
v horkém či chladném prostředí.

Třikrát snadné

Snadný výběr. Snadné použití. Snadná údržba. Například 
většinu náhradních dílů lze během krátké chvilky namonto-
vat ručně nebo pomocí běžného nářadí.

Ochrana hlavy, krytí krku a ramen

Ochrana očí, obličeje a sluchu
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MATRIX CUP 2020

Náhlavní části 3M™ Versaflo™ řady M

Modulární znamená VŠESTRANNÝ - Je snadné si vybrat a sestavit systém
Ochrana při svařování, broušení nebo práci s těkavými látkami

Jednoduchost Pohodlí

Náhlavní části 3M™ Versaflo™ řady S

Respirátory s pohonem vzduchu 3M™ Regulátory 3M™ Versaflo s přívodem vzduchu

M-106/107

Ochranné štíty obličeje

S-133/333G

Integrovaný náhlavní díl

M-306/307

Přilby

S-433/533

Integrované kukly

M-206/207

NOVINKA - Sloučení řady 

M-100 a M-300 

S-655/657/757/855E

Znovu použitelné závěsné 

kukly

 » Snadno volitelné kompatibilní moduly

 » Turbojednotky Adflo™ a Jupiter™ 
nabízí několik volitelných mož-
ností proudění vzduchu díky 
jednoduchému, intuitivnímu 
a snadnému ovládání dvěma 
tlačítky. Indikátory částicové-
ho filtru a stavu baterie na-
bízí během používání stále 
aktuální informace

 » Většina ovládacích prvků 
uživatelského rozhraní/
nastavení je zvýrazněna 
modře

 » Dýchací hadice QRS 
(Quick Release Swivel) 
umožňují rychlé a snadné 
připojení

 » Snadno demontovatelné 
součásti umožňují snadné 
čištění, údržbu a výměnu

 » Mnoho společných součástí 
v různých řadách

 » Příslušenství a různé mož-
nosti použití

 » Řízené proudění zajišťuje 
stálé proudění vzduchu i při 
nízkém stavu nabití baterie 
nebo při zanesení filtru čás-
ticemi

 » Lehké, kompaktní a vyváže-
né provedení 

 » Uživateli je dodáván dýcha-
telný vzduch, a ten tak ne-
musí vynakládat na dýchání 
tolik potřebného úsilí

 » Funkce nastavitelného 
proudění vzduchu do ná-
hlavní části přivádí vzduch 
tam, kde ho uživatel potře-
buje

 » Tichý systém se sníženým 
hlukem motoru a pískání 
vzduchu

 » Měkká obličejová těsnění  
a vnitřní límce

 » Řada možností nastavení 
velikosti umožňující pohodl-
né přizpůsobení

 » Nabízí vynikající výhled do 
stran a dolů

Jednotka 3M™ Adflo™ V-100E 

Ochlazování vzduchu

Jednotka 3M™ Jupiter™ V-200E 

Ohřívání vzduchu

V-500E 

S regulátorem vzduchu



MATRIX INFO | 11

MATRIX INFO | automotive

MATRIX CUP 2020
Tradiční fotbalový turnaj se bude 

konat 

29.8. 2020 
v rytmu tradic na hřišti Třebešov. 

Všichni jste srdečně zváni 
pokračovat s námi i v dalším, 

23. ročníku.

Zahraje kapela 

BEER-GATE
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REFERENCE 
WINDOWS:

Novostavba 
rodinného 
domu Býšť 
 
Realizace v Regionu

Firma MATRIX Windows nedávno dokončila 
montáž oken v novostavbě rodinného domu 
v obci Býšť u Hradce Králové, kde nainstalo-
vala otvorové prvky MATRIX Premium z profi -
lového systému Gealan S9000 v oboustranné 
antracitové hladké barvě. Okna jsou vybavena 
termoizolačnímy trojskly. Dominantou domu je 
určitě veliký HS Portál s opravdu velikým fi xním 
bezpečnostním sklem o váze 300 kg. Na zasklení 
tohoto skla bylo potřeba použít speciální minije-
řáb.

Technické parametry posuvných dveří HS:

 » 6 profi lových komor v osazovacím rámu a křídle
 » tepelná izolace Uw 0,73 W/m3K
 » moderní trojskla do 52 mm (s STV® až 54 mm)
 » inovativní zasklívací profi l pro vysoký podíl skla ve fi x-

ním dílu
 » profi ly GEALAN renomovaného německého výrobce 

zaručující velmi dobré izolační vlastnosti a tvarovou 
stabilitu (masivní výztuhy v rámech i křídlech),

 » acrylocolorový povrch vynikající dlouhodobou ne-
měnnou kvalitou

 » zvuková izolace až 45 dB podle typu použitého 
skla

 » stavební hloubka 187 mm

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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Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

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

„Lákala mě práce na jednu směnu“, 
říká posila MATRIX Windows Petr Urban

Už sedm měsíců přispívá ke zdárnému dílu v divizi  
MATRIX Windows v Lipovce Petr Urban. Rodilý Rych-
novák se po úvodním zapracování stal platnou posilou 
týmu vyrábějícího hliníková okna a dveře.

Do společnosti MATRIX jste nastoupil před sedmi měsí-
ci. Jak jste si práci v české firmě vyrábějící od roku 2007 
okna vybral?

„Než jsem nastoupil do Lipovky, tak jsem hledal novou 
práci. Vzhledem k tomu, že mám děti na základní škole, tak 
jsem chtěl dělat na jednu směnu a v oboru, který mi je blíz-
ký, což je truhlařina. Na MATRIX Windows se mi líbila před-
stava, že si své zkušenosti mohu rozšířit ještě o hliníkové 
a plastové materiály a navíc to pro mě jako rodilého Rych-
nováka není daleko.“

A dříve jste pracoval ve kterém oboru?

„Dělal jsem v nábytkářské firmě, mám tedy zkušenosti 
se stavební truhlařinou.“

Nyní pracujete v oddělení, které pracuje s hliníkovým 
materiálem. Jste tam od začátku nebo jste si prošel  
i další divizní provozy?

„Absolvoval jsem klasické firemní seznamovací kolečko. 
Nějaké pracovní postupy jsem si zkusil na plastových i dře-
věných oknech. Dokonce jsem jezdil i s vysokozdvižným vo-
zíkem.“

Začátky v novém oboru nikdy nejsou jednoduché. Jak 
vám pomáhali kolegové?

„Pomohli mi velmi. Určitě jsem byl rád za každou novou 

připomínku, která posouvala mou znalost řemesla dále. Bez 
jejich vedení bych nebyl schopen se oboru plnohodnotně 
naučit. Za jejich pomoc jim velmi děkuji.“

Který z materiálů, ze kterých se v Lipovce vyrábí okna, 
vás nejvíce zaujal?

„Do nějakého většího hodnocení se zatím pouštět nemo-
hu. Přeci jenom v tomto oboru nepracuji zase tak dlouho 
a stále se musím hodně věcí naučit. Musím ale říct, že mě 
velmi zaujalo, že děláme i hliníkové fasády. Tyto velkofor-
mátové věci pro mě byly novinkou.“ 

Vedle práce v Lipovce se často jezdí i na montáže. Zú-
častnil jste se už některých?

„Ano, už jsem byl pomoc montážníkům v Praze, kde jsme 
na jednom obchodním centru montovali právě hliníkovou 
fasádu, o které jsem před chvílí mluvil. Byl jsem také u insta-
lace plastového portálu do rodinného domku v Rychnově.“

Která část vaší práce vám přijde nejtěžší?

„Asi manipulace s hotovými výrobky. Přemístit portály, 
jejichž velikost mě ze začátku překvapovala, je někdy sku-
tečně věda a je na to zapotřebí třeba i pěti lidí.“

Pocházíte z Rychnova nad Kněžnou. Prozraďte čtená-
řům ještě pár dalších informací ze svého soukromého 
života.

„Mám dvě děti, rád se starám o zahrádku a občas vyrazím 
na hory. Naposledy jsem byl třeba u nás v Orlických horách 
na Říčkách.“ 
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Připraveny jsou 
lákavé slevy

Projekt RESTART podpoří prodej 
modelů Škoda i v Autocentru Lipovka
Prodejce vozů značky Škoda čeká Restart. To je název 
programu, kterým mladoboleslavská automobilka pod-
poří prodeje automobilů, které omezila opatření pro-
ti šíření nového typu koronaviru. Mezi hlavní lákadla 
patří až dvousettisícové zvýhodnění modelu Octavia. 
Akce, která je připravena pro nové i ojeté vozy, se sa-
mozřejmě zúčastní i Autocentrum MATRIX Lipovka.

„Po uvolnění vládních opatření jedeme společně s našimi 
autorizovanými partnery od 20. dubna opět naplno. Stáva-
jícím i budoucím zákazníkům je k dispozici všech 180 auto-
rizovaných prodejních míst nově s akčním programem pro 
nové i ojeté vozy. Všichni mohou využít tuto jedinečnou na-
bídku od značky Škoda a oslavit společně s námi výročí 125 
let od založení naší automobilky,“ prozradil ředitel Škoda 
Auto Česká republika Luboš Vlček.

Zákazníci se mohou těšit na skutečně širokou nabídku 
skladových vozů, která čítá přes 4 000 vozů všech osmi mo-
delových řad. Vysoce výhodná je potom nabídka pro žáda-
ný model Kamiq, u kterého je nastaven bonus 30 000 korun 
za výkup vozu protiúčtem, zvýhodněná nabídka Mobilita 
Plus, bezúročné financování s povinným ručením za 125 ko-
run a zvýhodněné pojištění platebních povinností. U nové 
Škody Kamiq tak může zákazník ušetřit až neuvěřitelných 
70 400 korun.

To ale stále ještě není to nejlepší! Nepřeberné množství 
výhod nabízí totiž také akční nabídka pro nové vozy z edice 
125 let. Ke kulatému výročí si Škodovka připravila možnost 
kombinace různých výhod. K bohaté akční výbavě a bonu-

su za výkup stávajícího vozu tak může zákazník využít také 
bezúročné financování s povinným ručením za 125 korun. 
K tomu se připojuje výhodná nabídka paketu Mobilita Plus 
a výrazně zvýhodněné pojištění platebních povinností. Cel-
kem tak může nakupující ušetřit při nákupu třetí generace 
vozu Škoda Octavia Combi až 217 600 korun.

Stranou ale nezůstává ani populární program Škoda Plus, 
který celkově čítá až sedm tisíc certifikovaných ojetých 
vozů. Historicky nejširší nabídka vozů do pěti let stáří nabízí 
různé výhodné balíčky. Prvním je BENEFIT+, který nově za-
hrnuje zákaznický benefit 30 000 korun, výkupní bonus na 
stávající automobil 10 000 korun, výhodné povinné ručení 
za 1 000 korun, výhodné pojištění platebních povinností, 
prodlouženou záruku a jednu servisní prohlídku zdarma. 
ÚROK+ je druhý balíček přicházející s výhodnou úrokovou 
sazbou od 1,9 % p.a., prodloužením záruky, výhodným po-
jištěním platebních povinností a jednou servisní prohlídkou 
zdarma.

Škoda Auto je aktivní také na internetu, a to na stránkách 
www.skoda-online.cz, které doznaly v poslední době znač-
ného rozšíření. Jsou na nich totiž k dispozici také skladové 
vozy, dostupné na operativní leasing od Škoda Financial 
Services. Třeba model Škoda Fabia se dá v nabídce sklado-
vých vozů pořídit za méně než 4 000 Kč včetně DPH, model 
ŠKODA KAMIQ je k dispozici za méně než 6 000 Kč včetně 
DPH. V plánu jsou navíc další možnosti úvěru či platby pře-
vodem a rozšíření nabídky vozů.

Provoz autorizovaných dealerství, mezi které spadá také 
Autocentrum MATRIX Lipovka, se obnovil už 20. dubna. 
Vzhledem k vládním nařízením ale zatím podléhá řadě bez-
pečnostních opatření chránících zákazníky i zaměstnance. 
Nutností jsou roušky, ale upraveny byly také klientské 
zóny. Díky tomu je tak bez problémů možné v maximál-
ní míře dodržovat nařízení vlády a doporučení hygieniků 
k omezení přímého kontaktu a dodržování doporuče-
ných odstupů. V koupi nového nebo ojetého vozu to ale 
ani v nejmenším nebrání.
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   VÝPRODEJ 
SKLADOVÝCH VOZŮ 
 ZA JARNÍ CENY

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky našich skladových vozů  
s garancí prověřené historie a technického stavu.

Při koupi vyzkoušeného vozu z programu ŠKODA Plus využijte tyto benefity:

skodaplus.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

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

Vozy jsou ilustrativní

+ + + + +

Výkupní bonus 
10 000 Kč za vůz 
značky ŠKODA

Servisní 
prohlídka zdarma

Benefit ve výši 
30 000 Kč

Úrok 
s financovanou 

hodnotou 
do 200 000 Kč

Prodloužená 
záruka zdarma

Povinné ručení  
za 1 000 Kč ročně 
s Generali Českou 

pojišťovnou

SKO-Vyprodej-inzerce-210x297mm+ikony.indd   1 17.05.2020   21:22
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Autocentrum bude pomáhat 
Na kole dětem už potřetí

Už potřetí je partnerem bohulibé sbírky Na kole dětem. 
Autocentrum MATRIX se opět zúčastní cyklistické akce, 
která pomáhá onkologicky nemocným dětem. Program 
se totiž díky uvolnění opatření namířených proti pan-
demii nového koronaviru může nakonec uskutečnit.

Autocentrum se oficiálně připojilo díky podpisu ředi-
tele Miroslava Moravce, který tak zakladateli akce Josefu 
Zimovčákovi slíbil další pomoc. Právě Josef Zimovčák je 
hlavní mediální tváří akce. Veřejnost ho zná především díky 
jízdě na vysokém kole. Absolvoval na něm už všechny tři 
velké cyklistické závody – Tour de France, Giro d´Italia a špa-
nělskou Vueltu.

Letošní ročník bude ale přeci jenom trochu jiný. Do pe-
lotonu se sice bude moci připojit každý, kdo bude mít chuť 
a dodrží pravidla. Bohužel ale musel být zrušen doprovodný 
program a přestávky na náměstích budou kratší. Stejné to 
je i s ubytováním a občerstvením, která pořadatelé tento 
rok zajistit nedokážou.

Na kole dětem bude mít letos prolog a celkem 10 etap 
měřících 1 233 kilometrů. Zastavovat se bude v šedesá-
ti městech a projede se 333 městy a obcemi. První etapa 
povede z Hlučína a ta závěrečná skončí ve východočeském 
Lanškrouně.

foto: archiv MATRIX 2019
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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. 

Myslíme i na přepravu zavazadel na dovolenou. Z naší široké nabídky jsme pro vás vybrali například příčný střešní nosič 
nebo střešní boxy. Pořiďte si kvalitní ŠKODA Originální příslušenství a užijte si léto naplno. 

V měsíci červnu proběhne soutěž o originální střešní box ŠKODA, sledujte nás na Facebook.com/autocentrummatrix

Originální příslušenství

      BUĎTE V KLIDU! 
MY  VÁŠ VŮZ PERFEKTNĚ 
PŘIPRAVÍME!

SOUTĚŽ

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Tým divize MATRIX Wood přichází o velmi cenného 
pracovníka. Ze zdravotních důvodů třebešovský závod 
opouští zástupce ředitele Ing. Tomáš Dostál. Na rozlou-
čenou odpověděl pro MATRIX Info na pár otázek.

Loučíte se s divizí MATRIX Wood. Co jste se během své-
ho zaměstnání v Třebešově všechno naučil?

„Práce ve firmě MATRIX mi přinesla více, než by se na 
první pohled mohlo zdát. Široký rozsah působení  firmy 
nabízí nejen možnosti komunikace uvnitř i napříč divize-
mi, ale také přináší nové pohledy na různé situace. Oceňuji 
vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými odvětvími, která si 
mnohdy nejsou zas tak moc blízká.  Nejvíce bych ovšem vy-
zdvihl možnost získat nové technické poznatky, které jsem 

ve velkém množství případů 
dostával od zahraničních 

dodavatelů.“

Měl jste možnost 
pracovat na jedné 
z nejmoderněj-

ších pilnic v republice. Jak na ní budete vzpomínat?

„Nová pilnice byla opravdovou výzvou. Velká variabilita 
přináší i velké nároky na tamní pracovníky. Budu vzpomínat 
na procesy optimálního nastavování zařízení dle požadavků 
firmy MATRIX, které byly velkou částí mé pracovní náplně. 
Nerad bych opomenul areál divize WOOD, jehož zařízení je 
velkorysé a moderní. Mojí nejživější vzpomínkou je ojedině-
lá možnost být u instalace, uvádění do provozu a začátků 
nové linky na výrobu KVH a BSH hranolů.“

Co byste svým dnes už bývalým spolupracovníkům po-
přál?

„Všem bych především chtěl poděkovat za velmi příjem-
né pracovní prostředí. Uvědomuji si, že pracovní kolektiv, 
jaký jsem poznal v Třebešově, není samozřejmostí. Chtěl 
bych vám všem popřát i nadále stabilní a fungující zázemí 
firmy a mnoho spokojených zákazníků, kteří se budou vra-
cet pro vaše výrobky. Ať se vám daří v pracovním i osobním 
životě.“

Od letošního dubna se bohužel musíme obejít bez cenných služeb našeho 
kolegy Ing. Tomáše Dostála, který na divizi WOOD strávil více než dva roky. 
Děkuji mu za profesionální nasazení při spoluúčasti na řízení divize a pevně 
doufám, že naše profesní spojení bude opět navázáno, jakmile to okolnosti 

dovolí. Do té doby přeji Tomášovi pevné zdraví a aby se mu naplnila všechna 
osobní a profesní očekávání. Tomáši, díky!

Martin Mandys, ředitel divize Wood
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Rostoucí středisko potřebuje svého 
správce, stal se jím Martin Karlíček

Stále se rozšiřující areál společnosti MATRIX v Třebešo-
vě získal nového správce. Vzhledem k tomu, že nejvíce 
budov spadá pod divizi Wood, je logické, že se jím stal 
Martin Karlíček. Dlouholetý zaměstnanec společnosti 
má navíc bohaté zkušenosti, které naposledy rozšiřoval 
jako směnový mistr na třebešovské pilnici.

Přibližně po roce jste v rámci společnosti MATRIX změ-
nil pozici. Co vás jako nového správce areálů společnos-
ti čeká?

„Nová pozice vznikla především kvůli tomu, aby se 
někdo postaral o evidenci všech různých školení, revizí 
a servisních prohlídek,  které jsou v třebešovském areálu 
potřeba pravidelně hlídat. Hlavní část mé práce potom leží 
v obstarávání revizí na pilnici, jako jsou například tlakové ná-
doby, různých elektrických zařízení a strojů apod. Středisko 
se nám v poslední době velmi rozrostlo a je potřeba, aby se 
o všechny tyto záležitosti staral jeden člověk. Jsem pravi-
delně v kontaktu se servisem POBP firmy Miroslava Bořka 
zajišťující požární ochranu a bezpečnost práce na pracovišti. 
Samozřejmě se musím postarat také o různá školení.“

Nebude vám chybět vaše bývalá práce směnového mis-
tra?

„Vlastně ani ne, protože se jí budu částečně pořád věno-
vat. Třeba v době dovolených budu zastávat i tuto pozici.“

Která budova vám dá nejvíce zabrat? Tipoval bych pil-
nici...

„Určitě to je pilnice. Tady je potřeba pohlídat revize vel-
kého množství elektrického zařízení. Vedle již popsané prá-

ce totiž musím také obstarat nákupy náhradních dílů a shá-
nění dalších potřebných věcí do provozu celého střediska.“

A co údržba venkovních ploch? To také spadá mezi vaše 
povinnosti?

„Určitě. O třebešovský areál se musím starat i co se týče 
sekání trávy, úklidu a dalších drobnějších věcí. Je to prostě 
komplexní práce, která skýtá velké množství různých čin-
ností.“

Budete se starat pouze o Třebešov nebo i o jiná místa, 
kde má MATRIX nemovitosti?

„Zatím mám přidělené středisko Třebešov, kde se mu-
sím ve všech potřebných záležitostech nejdříve zorientovat 
a pak uvidíme.“

Budete mít někoho k ruce?

„Mám částečně k dispozici údržbáře divize MATRIX 
Wood.“

Ve společnosti MATRIX už za sebou máte bohatou kari-
éru. Můžete ji čtenářům přiblížit?

„Ano, pro MATRIX pracuji v podstatě od jeho založení. Za-
čínal jsem na pile v Mokrém, kde se montovala ještě za bý-
valého JZD okna. Od roku 1998 jsem potom v Mokrém dělal 
vedoucího. O šest let později jsem se přemístil do Třebe-
chovic pod Orebem. Na pile jsem tam pracoval až do roku 
2011.  Do loňského roku jsem potom dělal v Dřevocentru 
Dobruška a poslední rok jako směnový mistr na třebešovské 
pilnici.“
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Dodali jsme dřevěné materiály na novostavbu 
srubového domu v Ústí nad Labem

Dům se nachází v klidové části Skorotice, kde vznikl 
prostor pro novou výstavbu rodinných domů. Celý dům 
je postaven z cedrového dřeva a doplněn o modřínové 
materiály, které se podobájí svojí barvou cedrovému 
dřevu.

Pro stavbu konstrukce domu jsme dodávali modřínové 
BSH hranoly pro vytvoření falešného přiznaného krovu  

v interiéru. Z modřínových palubek byly vytvořeny obklady 
podhledů a přiznaných stropů a na obklad fasády garáže byl 
použit modřínový fasádní profil Rhombus. Na obložení ven-
kovních betonových částí byla použita modřínová hoblova-
ná prkna. Interierové obklady byly ošetřeny tvrdovoskovým 
bezbarvým olejem OSMO. Venkovní části byly ponechány 
bez povrchové úpravy.
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Nakupujte bez front! 
Kdykoliv a z pohodlí 

vašeho domova 
nebo firmy

1

3

2

46 5

2

Dřevěná (nosná)
konstrukce střechy

 » krokve, vaznice, pozednice, 
kleštiny, pochozí půda

4

Konstrukce podlahy
 » nosná konstrukce5

Dřevěná konstrukce stěn
 » obkladové palubky
 » fasádní profily

6

Venkovní terasa

3

Dřevěná konstrukce stropů
 » dřevěný rošt
 » podbití stropu

7

Spojovací materiál

8

Nátěrové hmoty

NAŠE
PORTFOLIO 
PRODUKTŮ

 » Nejširší výběr kvalitního řeziva
 » Kompletní dřevěný program, spojovací materiál, impregnační  

a nátěrové hmoty
 » Dlouhodobé nejnižší ceny v regionu + akční nabídky
 » Zboží okamžitě k odebrání
 » Vzorkovna, odborná pomoc a poradenství
 » Stejný přístup pro všechny zákazníky

Nic 
dřevěného 
nám není 

cizí.

Řežeme, formátujeme a impregnujeme. Aby se každý, kdo u nás pořídí 
výrobky vonící lesem, mohl spolehnout na nejvyšší kvalitu materiálu  
i fortel, s nímž dřevo opracováváme.
Ať už jste truhlář nebo tesař, ať už opravujete domek nebo budujete 
zahradu – stavte se za námi. Pracovníci 13 Dřevocenter po celé České 
republice jsou připraveni vám nabídnout to nejlepší ze sortimentu smr-
kových, borovicových a modřínových palubek, teras, stavebního i truh-
lářského řeziva, dubových podlah, plotovek, latí, fošen nebo OSB desek.

1

Střecha
 » střešní latě
 » záklop střechy

DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.

Adresa sídla:
Jaromírova 80/51, 128 00 Praha 2
Adresa pro zasílání dokumentů:

Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
drevocentrum-as.cz

eshop.drevocentrum-as.cz
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Vedoucím rostlinné výroby 
je na Farmě Třebešov Stanislav Rejman

Půda je základem pro výrobu potravin a lze ji jen velmi 
obtížně nahradit. Právě proto by o ní každý z nás měl 
dle svých možností pečovat jako správný hospodář. 
Půda je navíc čím dál tím dražší, o čemž svědčí i poptáv-
ka a cena na trhu.

„Zatímco v roce 2004 hektar zemědělské půdy stál na 
trhu 66 tisíc korun, v roce 2013 se její cena pohybovala 
kolem 124 tisíc a v roce 2018 cena vystoupala na 240 tisíc 
korun (z údajů společnosti Farmy.cz). Proto je alarmující, že 
každým dnem v naší republice z celkové zemědělsky využí-
vané výměry 3 531,9 tis. ha z.p. (stav r. 2019) ubývá každým 
dnem 15 ha,“ upozorňuje Ing. Jiří Dostál, CSc z AGROEKO 
Žamberk s.r.o. 

Je důležité si uvědomit, že půda je živý organismus, ve 
kterém kromě vegetujících rostlin a zasídlených živočichů 
žijí hlavně mikroorganismy, které nejsou pouhým okem vi-
ditelné. Právě ony zajišťují hlavní přeměny v půdě jako jsou 
mineralizace, tedy rozklad spalitelných látek nebo humifi-
kace, což je tvorba humusu kondenzací produktů rozkladu. 
Mezi stěžejní procesy patří také nitrifikace, tedy přeměna 
čpavkového dusíku na ledkový.

Humus, zejména jeho velice stabilní složka s velikými mo-
lekulami, se v půdě utvářela po staletí. Mnozí lidé, někdy  
i odborníci, jsou toho názoru, že humus v půdě ubývá. To je 
ale mýtus.

„Tato nejkvalitnější složka půdy, které mimo jiné vděčíme 
za strukturu půdy a za iontově-výměnnou schopnost, což je 
schopnost poutat a uvolňovat živiny, a za schopnost odo-
lávat utužení, se v půdě vytvářela po celá staletí. Tak jak se 
dlouze humus v půdě utvářel, tak se také díky své stabilitě 
sám nesnižuje,“ doplnil Jiří Dostál.

Poněkud jinak je tomu s druhou složkou půdní organické 
hmoty, kterou je labilní primární organická hmota. Obsah 
těchto labilních látek se v půdě mění takřka ze dne na den. 
Primární organická hmota není humus, jelikož nemá ionto-
-výměnnou kapacitu, přesto jí vděčíme za ohřev půdy tím, 
jak je potravou půdním organismům. Vděčíme jí za kyprost 
a nasákavost. Díky nim nedochází k povrchovým odtokům  
a k odnosům té nejkvalitnější části ornice erozí. 

Aby byla půda a její živé organismy dobře živena, musí 
každý rok jeden ha půdy celkem přijmout dvě tuny uhlíku, 
což jsou čtyři tuny spalitelných látek ze svých zdrojů, kte-
rými jsou rostlinné kořeny, kořenové výměšky, posklizňové 
zbytky rostlin, statková a organická hnojiva. 

„Travní porosty a víceleté pícniny jako jetele, vojtěšky  
a jejich směsi s travami, si v přívodu uhlíku vystačí sami bez 
pomocí člověka díky své schopnosti zachovávat v půdě 
kvantum kořenů a jejich výměšků. Bohužel v posledních 
letech s poklesem dobytka na orné půdě víceleté pícniny 
mizí,“ říká k tomu agronom Dostál.

Naopak, čím více jsou však v osevním postupu zastoupe-
ny okopaniny a jednoleté pícniny (např. kukuřice), tím více 
musí pěstitel do půdy zapravovat organická a statková hno-
jiva. Nemá-li je, zapravuje doplňkové zdroje, jako je sláma 
olejnin, luskovin a obilnin, jindy zapravuje zelené hnojení. 
V průměru se pro osev v České republice na každý hektar 
orné půdy musí v průměru ročně zapravit hnojivy polovina 
celkové potřeby uhlíku, tedy jedna tuna uhlíku, to jsou dvě 
tuny spalitelných látek, např. ve hnoji průměrná roční dávka 
dvanáct tun.

Správný hospodář musí 
o půdu pečovat
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GRILOVACÍ SEZÓNA

To nejlepší z Orlických hor

Grilovací klobása 
 s nivou

194,- Kč/kg

Norimberská  
grilovací klobása

170,- Kč/kg

Klobása  
se zeleným pepřem

197,- Kč/kg

OTEVÍRACÍ DOBA - PRODEJ ZVĚŘINY:
STŘEDA, PÁTEK: 8:00 - 17:00 hod.

Třebešov 1, 516 01 Třebešov, 
Irena Tomasová - 778 438 043, 

irena.tomasova@farmatrebesov.cz

www.farmatrebesov.cz

NAKUPUJTE TAKÉ ON-LINE

farmatrebesov.cz je také e-shop, 
kde naleznete kompletní nabídku
výrobků ze zvěřiny a kde si zboží  
objednáte až k Vám domů, firmy  

nebo hotelu.
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Lov v duchu tradic české  
myslivosti na jižní Moravě
Ani v letošním roce nemohl chybět tradiční lov jelenů 
na jižní Moravě, kam se skupina kamarádů vydává pra-
videlně. 

Loveckou sezonu tak opět zahájili květnovým lovem srn-
ců a černé zvěře v překrásné honitbě Lesů České republiky, 
s.p. na polesí Valtice. Lov byl veden v duchu tradic české 
myslivosti pod odborným dohledem fořta Ing. Bronislava 

Konečného. Slavnostní výřad proběhl před saletem Ren-
dez-vous.

Lovu se zúčastnili lovci Ing. Libor Burian, Libor Burian ml., 
Ing. David Lukeš, Petr Charvát, Evžen Rojek a Adam Rojek. 
Nechyběli ani lesníci místního polesí Ing. Václav Osička,  
Zdeněk Netopilík, František Michlovský a Milan Černý.
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Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

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

V Česticích se opět střílelo O pohár 
generálního ředitele MATRIX

Rok se s rokem sešel a střelnice v Česticích opět hos-
tila tradiční závody O pohár generálního ředitele  
MATRIX, a.s.
 

V pátek 5. června se sešlo jednatřicet střelců, kteří soutě-
žili v loveckém trojboji o hodnotné ceny. K jídlu byl připra-
ven grilovaný divočák.

Na prvním místě se umístil Pavel Grund - Farma Třebešov 
s.r.o. Druhé místo obsadil Ing. Milan Ornst zastupující ma-
jetek Kinský dal Borgo - Chlumec nad Cidlinou a třetí místo 
si vystřílel Ing. Jiří Brandejs - služby v lesnictví, Houdkovice.

Gratulujeme!

Ing. Libor Burian předává kytici a cenu vítězce ženské 
kategorie paní Ing. Lence Martínkové ze Správy  
Krkonošského národního parku. 

Ing. Milan Ornst přijímá gratulaci k umístění na  
druhém místě.



Dančí špíz se slaninou,
brambůrkami grenaille a cibulkou, grilovaný kukuřičný klas, 

doplněný mátovým dipem

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

Suroviny:   

5 porcí

Na špíz
1000g  očištěné dančí kýty, 
200g anglické slaniny, 400g 
červené cibule, 400g ma-
lých brambor, 5g rozmarý-
nu, 80g olivový olej, 1g soli, 
1g pepře, 5 ks kukuřičných 
klasů, 50g másla

Na dip
200g zakysané smetany, 
10g čerstvé máty, 20g 
olivového oleje, 1g soli, 1g 
pepře

Postup: 

Dančí maso

Na špízy použijeme dlouhé nerezové jehly, na které budeme napichovat připravené a oko-
řeněné maso solí, pepřem, rozmarýnem. Začneme na osminky nakrájenou cibulkou, násle-
duje maso, plátek anglické slaniny, cibulka a malá brambora, kterou jsme lehce uvařili. Opět 
maso, slanina, cibulka, brambora. Pokračujeme postupně u všech pěti špízů. Špízy pěkně 
upravíme, vetřeme olivový olej a máme připraveno na gril. Kukuřičný klas potřeme máslem, 
osolíme, z obou stran píchneme dřevěné špejle předem namočené.

Dip připravíme se smetany, přidáme nasekanou mátu, osolíme, opepříme a kápneme olej, 
vše pěkně zašleháme.

Připravený špíz grilujeme na rozpáleném grilu, během grilování otáčíme a necháme přik-
lopené grilovat. Čas grilování do dvaceti minut, maso musí byt pěkně měkoučké. Během 
grilování přidáme na gril klas, který grilujeme do deseti minut. 

Servírujeme na prkno s klasem a mátovým dipem, kousek rozpečeného chleba, a nesmíme 
zapomenout na dobré Rychnovské pivo Kaštan.

45
min

5
porcí
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Naši oslavenci
v červnu 2020

divize Wood
Brandejs Petr
Hanušová Jana
Hillebrandová Andrea
Karlíček Martin 
Novák Miroslav

divize Windows
Broneková Vendula
Holubář Milan

divize Automotive
Šklíba Josef

divize Autocentrum
Hanuš Lukáš
Hrobař Miloš
Janeba Tomáš
Svoboda Sebastian

divize Správa
Dernerová Andrea
Kolářová Rozalie
 

Dřevocentrum CZ
Holík Ladislav
Kovařík Patrik
Plachá Tereza
Šimíček Martin

Matrix Hotels, s.r.o.
Janečková Ingrid
Motlová Hana
Kalhous Jan
Motoušková Anna
Šumichrastová Andrea

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.



Zavítejte do malebného hotelu Studánka nedaleko Rychnova nad Kněžnou, 
kde si užijete skvělý pobyt za zvýhodněnou cenu!

Pokud máte rádi pohádková prostředí a přírodu, pak pro Vás bude Studánka, 
ležící na úpatí Orlických hor, vskutku to pravé.

VÍTEJTE V POHÁDCE

www.hotelstudanka.cz ... víc než hotel

LÉTO 2020 NA STUDÁNCE 

Hotel STUDÁNKA
Letovisko Studánka 505

516 01 Rychnov nad Kněžnou 
+420 494 389 200

recepce@hotelstudanka.cz

 » relaxační bazén s protiproudem 
a vyhřívanými lehátky

 » vířivá vana až pro 6 osob
 » ozdravný Kneippův chodník

 » elektrokola a koloběžky
 » venkovní minigolf
 » multifunkční hřiště
 » bowling, kulečník


