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ŠKODA OCTAVIA je pokroková v každé době. Před 60 lety se ještě nepyšnila plně digitální výbavou, arzenálem 
jízdních asistentů a plug-in hybridní variantou tak jako dnes, ale díky modernímu řešení přístrojové desky byla již v roce 
1959 o krok napřed. Zjistěte, jak vypadá pokrok v podání nového modelu ŠKODA OCTAVIA v roce 2020 na vlastní kůži, 
a objednejte se k nám na testovací jízdu.

Společně se již 125 let posouváme kupředu.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu   
Nová ŠKODA OCTAVIA: 3,5–4,9 l/100 km, 91–113 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

POKROK 
ZA POKROKEM*

* od roku 1959 až dodnes

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 288, 9
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Slovo ředitele 
Autocentra MATRIX
Miroslav Moravec

Téma čísla: 4125 let se Škodou Auto slaví 
i Autocentrum MATRIX
Je to průmyslový kraj neodmyslitelně spojený s výrobou automo-
bilů. Přestože tam není žádné velké město, tak se z podhůří Orlic-
kých hor během minulého století stalo jedno z tradičních centrem 
českého strojírenského průmyslu, jemuž vévodí závod Škoda Auto 
v Kvasinách. Známá automobilová značka v letošním roce slaví úcty-
hodných 125 let a spolu s ní si významné výročí připomíná i největší 
regionální prodejce vozů Škoda - Autocentrum MATRIX v Lipovce.

10Pozvánka na poprázdninové 
akce divize Automotive
Příjměte prosím pozvání na zájmovou událost, kterou v měsíci 
srpnu bude již tradiční turnaj v malé kopné - MATRIX Cup.
V měsíci září nás čeká odborná konference Trendy v povrchové pří-
pravě a lepení 2020, která bude tentokrát zaměřena na automati-
zaci a robotiku.

Vážení a milí motoristé, přátelé,

krásný čas dovolených se blíží a všichni máme plá-
ny, jak s ním co nejlépe naložit. Rozhodování, kam 
vyrazit, ale bude letos určitě odlišné. Přesto nám 
dnešní doba poskytuje mnoho nabídek a možností.

Rád bych, abyste se zamysleli nad tím, abychom 
my, jako občané České republiky, při tomto rozho-
dování podpořili české podnikatele, kteří procházejí 
složitým a náročným obdobím. Je to i výzva do bu-
doucna pro udržení dobré kondice české ekonomiky 
a s tím spojeného kvalitního žití v české kotlině.

Mnoho šťastných kilometrů po krásách naší vlasti 
a nádherné zážitky Vám přeje 

Miroslav Moravec

20„Mám ráda místa s příběhem,“ 
říká Jana Drejslová
Ráda poznávám nová místa. Nejen v našem regionu, ale i v celé 
republice a v Evropě. Ještě raději se však vracím domů. Jsem pře-
svědčená o tom, že podhůří Orlických hor patří k těm nejkrásnějším 
v naší zemi. A víte proč? Protože je to krajina plná zajímavých pří-
běhů.

24Hnojiva jsou pro výrobu potravin
naprosto klíčová
Hnojivo provází člověkem obdělávanou půdu už dlouhé tisíce let. 
Význam statkových a organických hnojiv je pro zemědělské pozem-
ky naprosto nezastupitelný. Ze statkových hnojiv má potom pro 
půdu vůbec nejlepší uplatnění kvalitní hnůj a z organických hnojiv 
kvalitní kompost. To je známo již z minulosti, kdy se prosazovala 
Thaerova humusová teorie s heslem „hnůj je duší zemědělství“, 
toto heslo platí dodnes.

14Tradice, kvalita a třiceti lety ověřené postupy. Těmito přednostmi 
se pyšní jeden z nejstarších výrobků, které společnost MATRIX vyrá-
bí. Poctivé dřevěné štafle patří mezi produkty, které stály u zrodu 
dnešního Holdingu a stále mají ve firmě důležitou pozici.

Tradiční výroba štaflí 
v Třebešově krok za krokem
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125 let se Škodou Auto 
slaví i Autocentrum MATRIX
Je to průmyslový kraj neodmyslitelně spojený s výro-
bou automobilů. Přestože tam není žádné velké město, 
tak se podhůří Orlických hor během minulého století 
stalo jedním z tradičních centrem českého strojírenské-
ho průmyslu, jemuž vévodí závod Škoda Auto v Kvasi-
nách. Známá automobilová značka v letošním roce slaví 
úctyhodných 125 let a spolu s ní si významné výročí při-
pomíná i největší regionální prodejce vozů Škoda - Au-
tocentrum MATRIX v Lipovce.

Všechno začalo úspěšnými jízdními koly Slavia a mo-
tocykly Laurin&Klement, pak už se v Mladé Boleslavi, kde 
má značka Škoda hlavní sídlo, vyráběly automobily. Vzpo-
meňme třeba model L&K Voiturette A, který se po českých 
a evropských silnicích proháněl ještě v bezstarostných le-
tech před první světovou válkou.

Meziválečná doba přinesla spojení automobilky 
Laurin&Klement s jedním z největších strojírenských 
a zbrojařských podniků v tehdejší Evropě, plzeňskou Ško-
dou. Výsledkem byl například dnes už ikonický model Škoda 
Superb. Ten vznikl v roce 1934, tedy v době, kdy se v Kva-
sinách pod taktovkou Františka Janečka začaly automobily 
vyrábět také.

Po válce se Kvasinský závod stal součástí mladoboleslav-
ské značky a tento tandem, doplněný o továrnu ve Vrchlabí, 
automobily vyrábí až do dnešních dnů. A o prodej těchto 
kvalitních automobilů se už téměř 50 let pro změnu stará 
Autocentrum Lipovka, od roku 2005 pod názvem Autocen-
trum MATRIX Lipovka.

Škoda Popular, Škoda Octavia, Škoda 110 R Coupé 
nebo Škoda Felicia Combi. Dnes už legendární vozy jsou 
v Autocentru MATRIX neustále přítomny. V moderním are-
álu divize jsou totiž uschována historická auta, které jsou 
v osobním vlastnictví generálního ředitele Holdingu MA-
TRIX Ing. Libora Buriana. A škodováčtí srdcaři pracují i přímo 
v Autocentru.

„U nás doma na dvoře 75 let nebyla jiná značka a téměř 
třicet let pro tuto značku nadšeně pracuji! Tak to je asi věr-
nost, ne!?,“ prozradil před časem ředitel Autocentra MA-
TRIX Miroslav Moravec.

Ten pracuje pro podnik, který nabízí kompletní servis 
v moderních a umně zrekonstruovaných dílnách. Provádí se 
zde emise benzínových a naftových motorů i LPG. Pracovní-
ci jsou v Lipovce samozřejmě připraveni i na nastupující éru 
elektromobility, udržují a čistí klimatizace i interiéry vozů. 
Nabízí také klempířské práce nebo laserovou geometrii 
stejně jako přípravu na STK.

A samozřejmě se v Lipovce, ležící jen pár kilometrů 
a doslova nadohled od kvasinské Škodovky, prodávají i nové 
a ojeté vozy mladoboleslavské značky. Od lety odzkoušené 
a stále inovované Octavie, přes vlajkovou loď Superb až po 
velké SUV Kodiaq či nejnovější crossover Kamiq.

„Skutečně chceme, aby se k nám zákazníci rádi vraceli. 
Vytvořili jsme reprezentativní prostředí a nabízíme kvalit-
ní a spolehlivé vozy, ale to není vše. To je jen první krok ke 
spokojenému zákazníkovi. Tím dalším a nejdůležitějším je 
být obklopen vstřícnými a obětavými spolupracovníky, kte-

LAURIN & KLEMENT
VOITURETTE A

1905 1911 1925 1934

19961987
1970

ŠKODA 110 R ŠKODA 130 RS rallye ŠKODA FAVORIT ŠKODA OCTAVIA I

LAURIN & KLEMENT S LAURIN & KLEMENT/ŠKODA 110 ŠKODA SUPERB
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Jsme s vámi již
125 LET

ří tvoří „živé“ jádro Autocentra MATRIX,“ má jasno ředitel 
Moravec, který je srdcem týmu, který má vedle své obvyklé 
práce také čas na řadu vedlejších aktivit.

Například  mezi lety 2008 až 2013 se jezdila MATRIX M.V. 
Rally Kostelec nad Orlicí. Prvních pět ročníků se jelo jako 
Mistrovství republiky historických vozů a pohár ČR. Posled-
ní ročník potom jako Mistrovství České republiky ve sprin-
trally. Neodmyslitelnou součástí každoročního kalendáře je 
potom také Den testovacích jízd, který s oblibou využívají 
stovky lidí. Mohou si při něm vyzkoušet širokou paletu vozů, 
které Autocentrum MATRIX nabízí a která se pravidelně 
rozšiřuje.

Zima je pak vždy spojena s podporou jednoho z nejtěž-
ších závodů psích spřežení v Evropě, který je známý jako Še-
diváčkův long. Na aktivním pohybu je založena i další akce, 
kterou v Lipovce podporují - charitativní závod na jízdních 
kolech Na kole dětem, který podporuje onkologicky ne-
mocné děti.

Autocentrum MATRIX má prostě neustále něco na prá-
ci. Moderní showroomy, skvěle vybavené technické zázemí 
nebo krytá parkoviště dávají jistotu, že v Lipovce jsou kva-
litně připraveni na výzvy budoucnosti a další spolupráci se 
značkou Škoda, která letos slaví kulatých 125 let své exis-
tence.

1934 1936

20201996

1959 1959

ŠKODA SUPERB iV

ŠKODA POPULAR Monte Carlo ŠKODA FELICIA ŠKODA 1000 MBŠKODA OCTAVIA

květen 2005 
zakoupení Autocentra v Lipovce od majitele KDR Rychnov 
nad Kněžnou a zahájení činnosti

2005 - 2006 
generální rekonstrukce budov dílen a skladu náhradních 
dílů

červenec 2006 
otevření autosalonu v Kvasinách pro zaměstnance Škoda 
Auto a.s.

červenec 2007 
otevření nového autosalonu v Lipovce dle konceptu Škoda 
Auto a.s.

zakoupení autosalonu v Týništi nad Orlicí a zahájení činnosti

září 2007 
otevření autosalonu pro ojeté vozy v Lipovce a zahájení 
prodeje užitkových vozů značky VW

září 2016 
rebrending, přestavba autosalonu v Lipovce

prosinec 2018 
otevření nových prostor pro zákazníky Škoda Auto

Jak v Lipovce šel čas

MATRIX INFO | téma čísla 
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PROVOZNÍ KAPALINY

Nejen vy byste měli dodržovat pitný 
režim, abyste byli schopni bezpečně 
zvládnout i dlouhé cesty. Také váš 
vůz potřebuje dostatečné zásoby 
kvalitních kapalin. Věnujte tedy po-
zornost stavu motorového oleje, ale 
také brzdové kapaliny, chladicí ka-
paliny nebo třeba vody do ostřiko-
vačů. Vždy je dobré si alespoň desti-
lovanou vodu vézt s sebou a není od 
věci si přibalit i vodu do ostřikovačů 
a motorový olej. Sice je dnes může-
te pořídit na skoro každé benzínce, 
ale štěstí přeje připraveným, a nikdy 
nevíte, co vás na cestě potká.

POVINNÁ VÝBAVA

Před cestou byste si měli zjistit, jaké 
jsou konkrétní požadavky pro po-
vinnou výbavu v každé zemi, přes 
kterou pojedete. Požadavky jednot-
livých zemí se často liší jen v drob-
nostech, ale je lepší se vyhnout zby-
tečným nepříjemnostem, když vás 
ve Francii zastaví silniční kontrola 
a vy například nebudete mít alkohol 
tester. Zvláštní pozornost věnujte  
obsahu vaší lékárničky, i když přeje-
me, aby vás nutnost ji použít nikdy 
nezastihla, i takové nepříjemnosti 
vás na cestách mohou potkat. O to 
víc potom oceníte její úplnost a ne-
překvapí vás třeba zhoršená funkč-
nost prošlých obvazů.

PNEUMATIKY

Abyste se dostali opravdu až do 
svého cíle, potřebujete mít v doko-
nalém stavu svá kola. A především 
pneumatiky. A to včetně té rezerv-
ní. Uniknout vašemu pozornému 
oku by tak neměl stav dezénu vašich 
pneumatik a tlak v nich. Stav vašich 
pneumatik opravdu není radno pod-
ceňovat. Nejen, že bez nich daleko 
nedojedete, ale špatně natlakované 
pneumatiky nepotěší ani vaši peně-
ženku kvůli neoptimální spotřebě 
paliva.

BATERIE

Někteří z vás určitě už na vlastní 
kůži zažili, jakým šprýmařem dokáže 
být autobaterie. Potřebujete rych-
le odjet, ale ona se přes noc vybila 
a najednou nenastartujete. Aby se 
vám podobné příhody vyhnuly na 
cestách, prověřte si raději, v jakém 
stavu vaše baterie je. Není snazší 
způsob, jak se vyhnout zbytečným 
starostem.

KLIMATIZACE

Je léto. Teploty jdou nahoru. 
A i když jedete k moři za zchlazením, 
tak v autě bude pořádné teplo i tam. 
Proto je dobré mít klimatizaci při-
pravenou i na ty nejteplejší okamži-
ky. Prověřte tedy náplň klimatizace, 
případně ji vyčistěte, ať si užíváte 
příjemného chladu bez doprovodu 
nepěkných vůní.

STĚRAČE A SVĚTLA

Jasně, můžete se inspirovat slav-
nou filmovou scénou z filmu Vrchní, 
prchni, kde je názorná ukázka kont-
roly stěračů a ostřikovačů. Raději se 
ale na své stěrače a světla podívejte 
pořádně. Pokud byste se dostali na 
cestu, nad kterou ráda poletují hej-
na hmyzu, nebo kdyby vám po cestě 
temným lesem zhasla světla, mohli 
byste si nedůkladnou kontrolu před 
cestou zbytečně vyčítat.

Slunečné počasí a stoupající teploty jsou jasnou předzvěstí blížících se letních dovolených. Opět vyrazíme 
relaxovat, poznávat a objevovat do všech koutů světa. 

Řada z nás stále dává přednost cestě na dovolenou vlastním autem před letadlem nebo autobusem. Je to po-
hodlné, člověk je ve svém známém prostředí. Můžete si užít svobodu toho kam a kdy pojedete a kde se zastavíte. 
Kromě svobody mnozí ocení i možnost si zabalit podstatně více věcí než třeba do letadla. Výhody jistě znáte nejlépe, 
ale má to taky své mouchy, které jsou spojené především s technickým stavem vozu.

Víte, jak své auto správně připravit, abyste cestu s ním bez obtíží zvládli?
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ŠKODA Octavia
TSI 1,5 / 110 kW Style Plus / manuál

Tachometr: 18 900 km
Motor: benzin, 110 kW
Do provozu: 11/2018

Vnější vzhled a výbava
Dešťový senzor, bezklíčové odemykání, 
el. vyhřívané přední sklo, kola z lehkých 
slitin, led hlavní světlomety, tažné za-
řízení, parkovací senzory, 6 stupňová 
převodovka

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, bluetooth, klimatizace 
automatická, malý kožený paket, maxi 
dot, multifunkční volant, tempomat, 
Vyhřívání sedadel vpředu

459 000 Kč 
379 339 Kč bez DPH

Škoda Fabia
TSI 1,0 / Style Plus / manuál
 
Tachometr: 16 300 km
Motor: benzín, 81 kW
Do provozu: 11/2018

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor,
Kola z lehkých slitin, led hlavní světlome-
ty, natáčecí světlomety, přední mlhovky, 
senzor světel, tónovaná skla, parkovací 
kamera, parkovací senzory

Vnitřní výbava
Bluetooth, el. ovládání oken, handsfree
Isofix, klimatizace automatická, malý 
kožený paket, maxi dot, multifunkční 
volant, tempomat, vyhřívání sedadel 
vpředu

299 000 Kč 
247 107 Kč bez DPH

ŠKODA Superb
TDI 4x4 2,0 / 110 kW Ambition Plus / manuál

Tachometr: 24 500 km
Motor: diesel, 110 kW
Do provozu: 10/2018

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor,
el. vyhřívané přední sklo, kola z lehkých 
slitin, led hlavní světlomety, natáčecí 
světlomety, přední mlhovky, senzor svě-
tel, tažné zařízení, inteligentní pohon 
všech kol, parkovací senzory

Vnitřní výbava
Bluetooth, el. ovládaná přední sedadla,
Isofix,klimatizace automatická, multi-
funkční volant, tempomat, vyhřívání se-
dadel vpředu, asistent rozjezdu do kop-
ce, driver activity assistant - rozpoznání 
únavy, smart link, startování tlačítkem

605 000 Kč 
500 000 Kč bez DPH

Škoda Karoq
TDI 2,0 / Style Plus / automat

Tachometr: 38 200 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

759 000 Kč 
627 273 Kč bez DPH

ŠKODA Kodiaq
TDI 4x4 2,0 / 110 kW Ambition Plus

Tachometr: 20 650 km
Motor: diesel, 110 kW
Do provozu: 01/2019

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor,
Kola z lehkých slitin, led hlavní světlome-
ty, natáčecí světlomety, senzor světel, 
střešní nosič, tažné zařízení, tónovaná 
skla, pohon všech kol, parkovací senzory, 
6 stupňová převodovka

Vnitřní výbava
Bluetooth, el. sklopná zrcátka, 
handsfree, isofix, klimatizace automa-
tická, maxi dot, multifunkční volant, 
tempomat, vyhřívání sedadel vpředu, 
startování tlačítkem

719 000 Kč 
594 215 Kč bez DPH

Škoda Rapid
TSI 1,0 / Style Plus / manuál

Tachometr: 19 200 km
Motor: benzin, 81 kW
Do provozu: 02/2019

Vnější vzhled a výbava
Dešťový senzor, Kola z lehkých slitin, 
Přední mlhovky, Tažné zařízení, Xenono-
vé světlomety, Parkovací senzory, Parko-
vací kamera, 6 stupňová převodovka

Vnitřní výbava
Bluetooth, El. ovládání oken, Handsfree
Isofix, Klimatizace automatická, Malý 
kožený paket, Maxi Dot, Multifunkční 
volant, Navigační systém, Tempomat, 
Vyhřívání sedadel vpředu

329 000 Kč 
271 901 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

329 000 Kč 
271 900 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

479 000 Kč 
395 868 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

459 000 Kč 
379 339 Kč bez DPH

Škoda Octavia
TSI 1,5 / 110 kW Ambition Plus / manuál

Tachometr: 11 350 km
Motor: benzin, 110 kW
Do provozu: 01/2019

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
el. vyhřívané přední sklo, kola z lehkých 
slitin, led hlavní světlomety, natáčecí 
světlomety, přední mlhovky, senzor svě-
tel, parkovací senzory
 

Vnitřní výbava
Bluetooth, el. ovládání oken, handsfree
klimatizace automatická, malý kožený 
paket, maxi dot, multifunkční volant,
navigační systém, tempomat, vyhřívání 
sedadel vpředu

464 000 Kč 
383 471 Kč bez DPH

MATRIX INFO | autocentrum
w

w
w

.auto
centrum

.m
atrix-as.cz
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NA KOLE DĚTEM 2020

Autocentrum už potřetí 
pomáhalo nemocným dětem
Prodávají auta, ale mají rádi i náročnější způsob dopra-
vy. Zaměstnanci Autocentra MATRIX Lipovka již potřetí 
šlápli do pedálů jízdních kol a vyrazili na trasu charita-
tivního cyklistického projektu Na kole dětem, který po-
máhá onkologicky nemocným dětem.

Tým z Lipovky tak v pátek 19. června opět doprovodil po 
Orlických horách Josefa Zimovčáka a peloton dalších lidí, 
mezi kterými se vyjímala olympijská vítězka a mistryně svě-
ta v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.

Do pelotonu se ale mohl připojit každý, kdo chtěl 
a dodržel pravidla spojená se současnou situací spojenou 
s pandemií nového typu koronaviru. Kvůli viru musel být bo-
hužel zrušen doprovodný program. Bezpečnostní opatření 
ovšem dovolila, aby se závěr jízdy mohl oslavit ve vinárně 
Letoviska Studánka u Rychnova nad Kněžnou.

Projekt Na kole dětem, který Autocentrum MATRIX opět 
podpořilo, letos absolvoval celkem 10 etap měřících 1 233 
kilometrů. Projelo se 333 městy a obcemi, z nichž bylo 60 
zastávek.
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1233 kilometrů 
60 zastávek 

333 měst a obcí
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Nadpis
nadpis

Vážení přátelé a obchodní partneři,

Pro broušení a lepení dodáváme řešení. Tato naše specializace vykrystalizovala ve své plné šíři v oblasti průmyslové výroby 
po více než 25 letech zkušeností v pozici, kde se dnes MATRIX Automotive nachází. Jedná se o kombinaci teoretických 
a praktických znalostí našeho stálého týmu, pevnými a dlouholetými vztahy s našimi dodavateli, důvěrou našich odběratelů 
a v neposlední řadě i technickou podporou naší laboratoře.

Koktejl těchto skutečností máme právo nazývat „úspěchem“.

I tento fakt je důvodem, kdy cítíme povinnost vytvořit a pokračovat s touto novou vzdělá-
vací platformou, do které račte vstoupit i vy.

Jaroslav Švarc
ředitel divize Automotive

MÍSTO KONÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

Hotel Studánka****
Letovisko Studánka 505
516 01 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

Konference se koná dne

23. - 24. září 2020
facebook.com/Matrix-Automotive-114887806725480

matrix-automotive.cz/konference
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Ohlédnutí se za konferencí 2018

Specialisté z oblasti au-
tomotive se sjeli na dvou-
denní konferenci, kde si 
vyměnili poznatky o brus-
ných a lepicích systémech. 
Sto odborníků českého 
průmyslu působících v ob-
lasti povrchových úprav 
a lepení přijalo pozvání 
pořadatele MATRIX Auto-
motive na odbornou kon-
ferenci Trendy v povrcho-
vé přípravě a lepení 2018. 
Ta se konala 11. a 12. září 
2018 v letovisku Studánka 
u Rychnova nad Kněžnou.

„Zákazníkům jsme chtěli 
ukázat širokou paletu nabíd-
ky, kterou MATRIX Automo-
tive disponuje. Neděláme 
pouze technologie brou-
šení a lepení, ale nabízíme 
přibližně 20 % doplňkových 
technologií. Mezi ně patří 
například mechanické čiště-
ní povrchů, plazmové apli-
kace na přípravu povrchů 
a další produkty,“ prozradil 
ředitel MATRIX Automotive 
Jaroslav Švarc.

Tým divize Automotive si 
vytyčil za cíl pozvat na kon-
ferenci specialisty, které 
chce přímo oslovit. Jednalo 
se o osobnosti z klíčových 
úseků jako je vývoj, výroba 
a technologie. Těm se  pre-
zentovaly všechny inovativ-
ní technologie, které nabízí 
dodavatelé MATRIX Auto-
motive. 

„MATRIX Automotive by 
měl propojovat svět labora-
toří a koncových zákazníků. 
Máme přehled o požadav-
cích jednotlivých trhů a tyto 
potřeby se potom snažíme 
přenášet i do prostředí vý-
vojových laboratoří,“ vysvět-
lil ředitel Švarc.

Na Studánku dorazilo 
i čtrnáct klíčových odbor-
níků z jednotlivých oblastí 
segmentu automotive, tedy 
všichni, kteří byli pozváni. 
Přijel například Walter Bor-
toluzziho (společnost Dow-
Dupont), který stál přímo 
u vývoje nového produktu 
v Curychu. Na Studánku se 
dostavil také Thomas Lau-
le, odborný zástupce a kon-

zultant firmy Kömmerling 
z Porýní. V neposlední řadě 
je potřeba zmínit Ing. Lu-
boše Prokůpka z Ústavu 
chemie a technologie mak-
romolekulárních látek, Od-
dělení syntetických polyme-
rů, vláken a textilní chemie 
Fakulty chemicko-techno-
logické Univerzity Pardubi-
ce. Na tomto pracovišti již 
několik let probíhá inten-
zivní spolupráce s MATRIX 
Automotive, a to nejen v za-
dávání diplomových a baka-
lářských prací, ale i v oblasti 
vývoje nových produktů.

„Chceme nastavit novou 
platformu odborné komu-
nikace pro řešení nových 
technických a technologic-

kých úkolů. Pilně pracujeme 
na propojení světa vývojo-
vých laboratoří dodavatelů 
s praktickými požadavky 
trhu, tedy koncových odbě-
ratelů. Chceme maximálně 
využít všech synergických 
efektů, které jsme za více 
než 25 let nashromáždili,“ 
řekl závěrem Jaroslav Švarc.

Součástí prvního dne 
konference byla i venkovní 
praktická ukázka, na které 
nechyběl jediný účastník 
konference. Přihlížející vidě-
li v akci závěsnou techniku 
společnosti Scott Safety, 
která je novou akvizicí firmy 
3M.

Prezentující firmy

DOW-DuPont CH DST Chemicals DK

Mayer & Mayer AT

Škoda Auto
Mladá Boleslav

Sp-Tech Česko

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

3M Česko

ACRALOCK USA

Kömmerling DE

L&L FR
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MATRIX CUP 2020
Tradiční fotbalový turnaj se bude konat 

29. srpna 2020 
v rytmu tradic na hřišti Třebešov. 

Všichni jste srdečně zváni 
pokračovat s námi i v dalším, 

již 23. ročníku.

Zahraje kapela 

BEER-GATE
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Divize Wood ve spolupráci s mysliveckou společností 
uspořádali 13. června tradiční rybářské závody na míst-
ním rybníku v Třebešově. 

Na tuto akci se dostavilo 16 rybářů, místních i z okolních ves-
nic. Ráno v 6 hodin odstartovali rybaření prvním náhozem.

Hned od začátku měli měřiči a zapisovači mír napilno, pro-
tože ryby braly jedna za druhou. Když v pravé poledne orga-
nizátoři ukončili závody a spočítali jednotlivé výsledky, tak 
zjistili, že celkový počet chycených ryb byl 239 ks o celkové 
délce 6 824 cm.

Martin Mandys za divizi Wood společně s Pavlem Grundem 
za mysliveckou společnost MATRIX vyhlásili pořadí a předali 
ceny.

V ženské kategorii se na 1. místě umístila paní Zdeňka 
Hloušková z Třebešova (14 ks/456 cm). Na druhém místě 
byla slečna Martina Suchánková (3 ks/87cm).

Pořadí v mužské kategorii: 1. Zdeněk Novák st. 30 ks/1217 
cm, 2. Jaroslav Horák 31 ks/1013 cm, 3. Bohuslav Michalička 
26 ks/947 cm.

Výkonnému lepicímu tandemu Holý-Hladký se poda-
řil další společný úspěch, tentokrát v privátní zóně. 
V průběhu jednoho červnového týdne přivedli na svět kaž-
dý svého syna. Přejeme malému Jidřichovi a Adamovi, aby 
se i oni potatili a maminkám hodně zdraví.

Už pět báječných let je součástí týmů MATRIX  
Automotive také Andrea Vodáková (na foto v pravo).  
Andrea pracuje na pozici zákaznického servisu a je ve stá-
lem kontaktu s logistickými partnery a obchodním týmem, 
nevyjímaje kolegy na Slovensku. 

Všem přejeme nejen spokojenost v práci, ale i v životě.  
Tým MATRIX Automotive

Nová Škodovka  
míří do podhradí
Až z podhradí pohádkového hradu Pecka si přijeli do Autocen-
tra MATRIX Lipovka pro nový vůz Škoda manželé Jana a Josef 
Bergerovi. Noví zákazníci divize se s pracovníky Autocentra 
seznámili během charitativního projektu Na kole dětem, jehož 
partnerem bylo právě Autocentrum. Přejeme manželům Ber-
gerovým mnoho šťastných kilometrů s vozem od Autocentra 
MATRIX a také mnoho pohodových kilometrů na kole.

Rybářské závody v Třebešově

Významné údalosti a výročí divize Automotive



MATRIX INFO | 14

Tradiční výroba štaflí v Třebešově 
krok za krokem
Tradice, kvalita a třiceti lety ověřené postupy. Těmito 
přednostmi se pyšní jeden z nejstarších výrobků, které 
společnost MATRIX vyrábí. Poctivé dřevěné štafle patří 
mezi produkty, které stály u zrodu dnešního Holdingu 
a stále mají ve firmě důležitou pozici.

Výroba štaflí vyžaduje kvalitní ruční práci, která je rozděle-
na do několika kroků. Každý z nich je potřeba udělat s notnou 
dávkou šikovnosti a preciznosti. Pojďme se podívat, jak štafle 
v divizi MATRIX Wood postupně vznikají.

Vše začíná u dřeva.

První fází výroby je pořez smrkové 

kulatiny, který se děje na pile v Tře-

bešově. Kmeny jsou rozřezány meto-

dou tzv. pořezu na ostro, kdy vznikají 

prkna s oblinou.

Dalším krokem výroby štaflí je sušení nařezaných prken. I na tento krok je společnost MATRIX vybavena a dře-vo si suší na požadovanou vlhkost v třebešovském areálu. Po vysušení prken nastává fáze rozmítání. 

Nedílnou součástí štaflí jsou přesné dlaby ve stojnách na špriclata. Dla-by jsou prováděny pomocí řetězové dlabačky. Takto připravené dílce jsou čtyřstranně hoblovány v hoblovacím středisku.

Již ohoblované dílce putují do truh-

lárny, kde jsou zkompletovány do 

finálních podob štaflí. Nejprve je ale 

potřeba začít s přípravou špriclat.

Rozmítnuté přířezy stojen a špriclat 

putují ke zkracovací pile, kde jsou 

pod pečlivou kontrolou zkušených 

operátorů zkracovány na přesné dél-

ky. Výroba čítá celkem jedenáct veli-

kostí štaflí.
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Tradiční štafle z Třebešova zakoupíte 
v síti prodejen Dřevocentrum CZ

Ta jsou krácena na přesné délky 

podle umístění ve štaflích. Oba kon-

ce každého špriclete je třeba ofrézo-

vat a vytvořit zářez pro tzv. kolíčky. 

Teprve potom je špricle dokončené.

V dalších pracovních krocích dostá-vají štafle svou finální podobu. Nej-prve je třeba vyrobit žebříky štaflí. Na již připravená špriclata se musí nanést lepidlo a pak jsou natloukána do stojen a zajištěna pomocí kolíčků.

Samotné lisování přichází na řadu ih-

ned po zkompletování jednotlivých 

štaflových žebříků.

Po vytvrzení lepidla je třeba štaflo-

vé žebříky zkompletovat do podoby 

štaflí. K tomuto účelu slouží panty.Kompletace žebříků štaflí.

Hotové štafle připravené k balení.

Hotové štafle připravené k expedici.

Impregnace žebříků v impregnační lázni.

Před úplným dokončením štaflí se 

musí konce stojen osadit objímkami 

a řetízkem. Potom už stačí hotové 

štafle vizuálně zkontrolovat a zabalit 

pro expedici. Tímto krokem pak kon-

čí výroba štaflí s logem MATRIX a.s.
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Brusné systémy
Odpověď na otázku ultimativního brusného materiálu

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

REFERENCE  
WINDOWS:

Budova VOŠ a SPŠ 
Rychnov nad Kněžnou

 
Realizace v regionu

Firma MATRIX Windows se podílela na 
revitalizaci hlavní budovy Vyšší odborné 
školy a Střední průmyslové školy v Rychno-
vě nad Kněžnou.

Revitalizaci prováděla firma Stylbau s.r.o. 
Dodávaná okna jsou v bílé barvě řady  
MATRIX Economy z profilového systému  
Gealan 8000.

Technické parametry plastových oken MATRIX 
Economy:

 » 6 komor v osazovacím rámu a křídle
 » osazení dvojskly nebo trojskly
 » stavební hloubka 74 mm
 » součinitel prostupu tepla Uw 0,84 – 1,2 W/m2K
 » zvuková izolace až 45 dB
 » zlepšená statika díky STV® (statickému suchému 

zasklení)

Uživatelské přednosti plastových oken  
MATRIX Economy:

 » vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy
 » široká škála barev podle RAL i dřevěných dekorů
 » bezpečnost zajištěna celoobvodovým kováním Roto  

s vysokou odolností vůči vloupání
 » dorazové těsnění ve dvou rovinách
 » dlouhá životnost, odolnost proti povětrnostním vlivům

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

windows.matrix-as.cz

Sestavte si vchodové dveře 

PODLE SEBE

Výběr těch správných dveří nebyl nikdy lehčí!

ROVNOU SI JE PROHLÉDNĚTE!
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windows.matrix-as.cz

Sestavte si vchodové dveře 

PODLE SEBE

Výběr těch správných dveří nebyl nikdy lehčí!

ROVNOU SI JE PROHLÉDNĚTE!



MATRIX INFO | 18

MATRIX INFO |  dřevocentrum CZ

V nabídce Dřevocentrum CZ nově 
dětský zahradní program

Vybíráme z naší nabídky

Nově na našem e-shopu nabízíme vašim dětem v ka-
tegorii zahradní program celou škálu vhodných hra-
cích prvků pro venkovní dětská hřiště.

Zahrada je tím ideálním místem, které každé dítě vy-
hledává pro svou zábavu a hru. Proto bychom vám rádi 
nově na našem e-shopu nabídli to pravé zázemí na vaší 
zahradě, které bude každé dítě milovat. Námi nabízená 
dětská pískoviště, dětské zahradní domky či dětské pro-
lézačky budou tou správnou volbou. Připravili jsme pro 
vás dětská pískoviště čtyřhranná i šestihranná se zakry-
tím i bez. Dále dětské zahradní domečky ve variantě jed-
noduchého přízemního, tak i propracovaných tří úrovňo-

vých, kde si mohou hrát v dolní části na pískovišti nebo 
ve vyšších patrech, do kterých se dostanou buď jako ho-
rolezci po lezecké stěně s lezecími kameny a madly nebo 
po žebříku a schůdcích. K domečku lze připevnit i dětmi 
velmi oblíbená skluzavka. Dětský zahradní program je 
vyroben z tlakově impregnovaného borovicového dřeva. 

Zakoupené výrobky doporučujeme ošetřit impregnač-
ními přípravky z naší nabídky Osmo nebo Remmers nebo 
oblíbenou barvou vašeho dítěte. Zmiňované přípravky 
chrání materiál proti povětrnostním vlivům neustále se 
měnícího počasí a napomáhají udržovat stabilitu materi-
álu, původní vzhled a přirozenou barvu dřeva. 

Zahradní domek se skluzavkou HANSON

Asko dřevěný domeček Hanson bude milovat každé dítě 
a z Vaší zahrady tak vytvoříte místo nekončící zábavy pro 
vaše děti. 3 úrovňový domek vyrobený z tlakově impregno-
vané borovice.

Pískoviště s poklopem PAULINA

Pískoviště Paulina přináší dětem skvělou zábavu, je opatře-
no víkem, které se po otevření změní ve dvě lavičky. Dřevina 
smrk, bez impregnace.

Multifunkční dětská hrací věž LUCIE

Zábavná multifunkční dětská hrací věž Lucie, která zaujme 
každé dítě na dlouhou dobu a bude ozdobou každé zahra-
dy. Dřevina borovice, tlaková zelená impregnace.

Dětské hřiště DOMINIK PREMIUM

Multifukční a zábavné dětské hřiště Dominik, které jistě za-
ujme každé dítě na dlouhý čas a bude ozdobou každé zahra-
dy. Dřevina borovice, tlaková zelená impregnace.

1 440,-

18 900,-
6 999,-

9 990,-
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MATRIX INFO | dřevocentrum CZ

Dětské pískoviště HEXAGON

Pečlivě vybrané borovicové dřevo, použité k výrobě toho-
to pískoviště, pochází z českých lesů. Samotná konstrukce 
pískoviště zajišťuje jeho pevnost a bytelnost. Povrch dřeva 
není ošetřen žádným nátěrem (barva ani lak) a po složení 
ho můžete společně s vaším dítětem nabarvit nebo na něj 
namalovat jakýkoliv motiv a teprve následně nalakovat. 

1 015,- 1 590,-

Dětské pískoviště 4FUN s krytem

Pískoviště vyrábíme z pečlivě vybraného borovicového dře-
va. Je doplněno o zakrývací síť, která v době, kdy není písko-
viště používáno, zabraňuje vniknutí hrubých nečistot (listí, 
větvičky, větrem unášené předměty apod.). Díky tomu, že 
povrch dřeva není ošetřen žádným nátěrem (barva ani lak), 
lze ho dodatečně po složení namalovat podle přání vašeho 
dítěte nebo nalakovat.

Pořiďte si krásná pískoviště z chráněné dílny
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„Mám ráda místa s příběhem,“
říká Jana Drejslová

Ráda poznávám nová místa. Nejen v našem regionu, ale 
i v celé republice a v Evropě. Ještě raději se však vracím 
domů. Jsem přesvědčená o tom, že podhůří Orlických 
hor patří k těm nejkrásnějším v naší zemi. A víte proč? 
Protože je to krajina plná zajímavých příběhů.

Jeden takový příběh se píše v našem katastrálním území 
Rychnova nad Kněžnou. Letovisko Studánka. Jako rekreační 
oblast tato lokalita sloužila už od 17. století. Dobu největší 
slávy zažívala v období první republiky, kdy sem jezdili bo-
hatí měšťané z Prahy. V této souvislosti si vybavím román 
Karla Poláčka Hostinec U Kamenného stolu.

Já si bohužel pamatuji, a mám stále před očima stav, jak 
Studánka vypadala po revoluci. Chátrající objekty, rozpada-
jící se torzo dřívějšího hotelu a spíš než hotelové hosty láka-
la bourací kladiva. Byl to smutný pohled.

O to větší radost mám, když vidím, jak Letovisko Studán-
ka vypadá dnes. Jako rodilá Rychnovačka jsem hrdá na to, 
že zde znovu máme krásný hotel, s vynikajícími službami 
a navíc na krásném poutním místě. Jsem ráda za to, že se 
v roce 2008 našli lidé, kteří Studánce měli chuť obětovat 
čas, peníze a energii. Jsem přesvědčená o tom, že musíme 
všichni společně hledat způsoby, jak starým věcem i budo-
vám najít nové uplatnění. Ono je možná jednodušší postavit 
hotel na zelené louce, ale je vlastně nemožné, aby ten stej-
ný oplýval příběhy. Jsou to totiž právě příběhy lidí, hostů, 
personálu nebo jen náhodných kolemjdoucích, které potře-
bujeme k tomu, aby náš život měl smysl. Mám ráda příběhy!

Jana Drejslová, 
místostarostka města Rychnov nad Kněžnou
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Nadpis
nadpis

MATRIX INFO | hotel Studánkawww.hotelstudanka.cz

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

LETNÍ MENU
PŘEDKRM

DEZERT

150 g   VEPŘOVÁ ROLÁDA S DRŮBEŽÍMI JATÝRKY A SLANINOU, ŠŤOUCHANÉ  
                           BRAMBORY S JARNÍ CIBULKOU (1 - pšenice, 3, 7, 9)
 
150 g  TELECÍ LÍČKA NA VÍNĚ S CELEROVO-BRAMBOROVÝM PYRÉ, ZDOBENÉ  
                           HOUBAMI, CIBULKOU A ŘAPÍKATÝM CELEREM (1 - pšenice, 7, 9)

200 g   HOVĚZÍ RIB-EYE STEAK NA RESTOVANÝCH FAZOLKÁCH PODÁVANÉ  
                           S BATÁTOVÝMI KOSTKAMI, PIKANTNÍ MAJONÉZA S CHILLI (3, 7, 9)
 
150 g  FILET ZE SUMEČKA AFRICKÉHO NA SALÁTU Z MINI BRAMBŮREK  
                           A CHERRY RAJČÁTEK, SE SMETANOVOU ZÁLIVKOU (4, 7, 9)

300 g   LETNÍ TRHANÝ SALÁT S RAJČATY, BROSKVÍ A GRILOVANÝM FETA  
                           SÝREM, KRÉMOVOU OMÁČKOU, SYPANÉ TYKVOVÝMI SEMÍNKY  
                           A KRUTONY (1 - pšenice, 3, 7)

120 g  ČERSTVÉ KALAMÁRY PLNĚNÉ ZELENINOVÝM RATATOUILLE  
                           SE SALÁTKEM, DOPLNĚNÉ ROZPEČENOU BAGETKOU (1 - pšenice, 3, 4, 7, 9)

100 g   MERUŇKOVÝ DORT PALACE (1 - pšenice, 3, 7, 8 - mandle)

HLAVNÍ CHOD

Přejeme Vám dobrou chuť!

139 Kč

185 Kč

255 Kč

325 Kč

85 Kč

225 Kč

195 Kč
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Zveme Vás na akce 
na Studánce

TANČÍME S MÍŠOU RŮŽIČKOVOU
Každoroční tradiční pobyt na Studánce s sebou nese vystoupení Míši Růžičkové v přírodním amfiteátru. Toto tančení je 
určeno pro všechny děti, které se rády baví tancem. První srpnovou sobotu dne 1.8.2020 od 17:00 hod. začínáme tančit. 
Bohaté občerstvení bude zajištěno od kolektivu Studánky a vstupenky si můžete zakoupit již nyní v hotelové recepci. 

HONZA KŘÍŽEK
s kapelou

PÁTEK - 11.9.2020 od 19:00 hod.

Vstupné bude ve dvou kategoriích 250,-  
a 290,- Kč / za osobu.

Honza Křížek je známý zpěvák, multiin-
strumentalista, hudební skladatel a mode-
rátor. Jeho hudební kariéra je spojována 
především s kapelami Blue Effect, Walk 
Choc Ice a Kollerband. V roce 2017 mu 
vyšla u společnosti Supraphon jeho první 
sólová deska nazvaná jednoduše Honza 
Křížek. Z ní postupně představil videoklipy 
Padám vzhůru, Tsunami a Runway. V břez-
nu roku 2018 získal ocenění Objev roku 
v anketě ŽEBŘÍK MUSIC AWARDS. Nyní 
ho můžete potkat na koncertních pódiích 
a letních festivalech v živelné rockové 
podobě se skvělou kapelou.
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... NEJEN PRO VAŠE 
VÝLETY A DOVOLENÉ

Jemná paštika se zvěřinou
a brusinkou - 150g

Hrubozrná paštika 
se zvěřinou - 200g

Jemná paštika se zvěřinou
a švestkou - 150g

Jemná paštika se zvěřinou
200g

Divočák ve 
vlastní šťávě - 300g

Pytlácká
 kýta

56 Kč/ks

61 Kč/ks

56 Kč/ks

61 Kč/ks

85 Kč/ks

250 Kč/kg

NAKUPUJTE ON-LINE
farmatrebesov.cz je náš e-shop, kde naleznete kompletní

nabídku a zboží objednáte až k Vám domů, firmy nebo hotelu

To nejlepší z Orlických hor

AKCE AKCE AKCE

AKCEAKCE AKCE
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Hnojivo provází člověkem obdělávanou půdu už dlouhé 
tisíce let. Význam statkových a organických hnojiv je 
pro zemědělské pozemky naprosto nezastupitelný. Ze 
statkových hnojiv má potom pro půdu vůbec nejlepší 
uplatnění kvalitní hnůj a z organických hnojiv kvalitní 
kompost. To je známo již z minulosti, kdy se prosazo-
vala Thaerova humusová teorie s heslem „hnůj je duší 
zemědělství“, toto heslo platí dodnes.

„Hnůj i kompost, díky svému širokému poměru uhlíku 
k dusíku, jsou hnojivy s pomalu uvolňujícím dusíkem, hnoji-
vy s harmonickým poměrem živin, hnojivy s významným vli-
vem na fyzikální a chemické vlastnosti půdy jako jsou např. 
otupení kyselé půdní reakce, schopnost poutat vodu nebo 
půdu provzdušňovat,“ upozorňuje Ing. Jiří Dostál, CSc ze 
společnosti AGROEKO Žamberk s.r.o.

Variantou ke hnojení jsou také tekutá organická a stat-
ková hnojiva mezi které patří digestát z bioplynových sta-
nic a močůvka či kejda. Ty ovšem mají užší poměr uhlíku 
a dusíku, jsou proto hnojivy s rychle se uvolňujícím dusíkem. 
Digestátem nebo močůvkou či kejdou je potřeba hnojit na 
slámu obilnin, která se sama vyznačuje extrémně širokým 
poměrem uhlíku k dusíku. Tekutá hnojiva je ale lepší použít 
až na jarní vegetaci pro hnojení přímo k plodinám, které v tu 

dobu mají schopnost živiny z dodaných rychlých hnojiv rych-
le odčerpat. Pak se i ony mohou svým účinkem pro půdu 
přiblížit účinkům hnoje.

„V případě digestátu, který je chudý na labilní organické 
látky, přívod potřebné energie do půdy zajistí doprovodný 
program s pravidelným zapravením jiných zdrojů, které jsou 
bohaté na labilní hmotu - posklizňové zbytky a vydatné ze-
lené hnojení,“ má jasno Jiří Dostál.

Organická hnojiva neodmyslitelně provází větší nebo 
menší míra zápachu. S tímto faktem se ne vždy ztotožní 
lidé, kteří se na venkov nově stěhují. Je ale potřeba si uvě-
domit, že pach hnojiv k venkovu jednoznačně patří a pro vý-
robu kvalitních potravin je potřebný. Občané venkova by si 
proto měli uvědomit poslání zemědělce. 

„Lidský výkal spolu s výkaly šelem má největší koncentra-
ci pachových látek mezi všemi výkaly. To by mělo být zásad-
ním uvědoměním pro kritiky zemědělců. Zemědělec, stejně 
jako aktuální znění zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, si 
jsou vědomi, jaké hnojivé účinky ve statkových hnojivech se 
skrývají a jak se z nich vlivem špatné manipulace ztrácejí, 
zejména výparem do vzduchu živina dusík ve formě čpavku, 
hnojůvka nebo povrchové splachy z polí, např. při opoždě-

Hnojiva jsou pro výrobu potravin
naprosto klíčová
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Hlavním agronomem 
na Farmě Třebešov je 

Jiří Vrána

Aby půda správně fungovala, musí mít neutrální až 
mírně kyselou půdní reakci. Tomu napomáhá pravi-
delné vápnění půd. Při hnojení statkovými hnojivy se 
do půdy vnáší N-P-K živiny. Z nich část N, K a také Na 
v jednomocné formě, která způsobuje slévání půdní-
ho povrchu. Pravidelným vápněním se do půdy vnese 
dvoumocný vápník a hořčík, oba napraví drobtovitost 
půdy a posílí účinek statkových a organických hnojiv. 
Vnosy statkových a organických hnojiv s vyrovnaným 
poměrem živin v ČR od roku 1990 poklesly a byly po-
stupně nahrazeny jednostranným hnojením dusíkem 
v nakoupených minerálních hnojivech.

ném zapravení hnojiv. Jejich odtoky odnáší minerální formy 
dusíku a draslíku. Proto zákon přikazuje a zemědělec tak 
činí. O kupu hnoje je třeba pečovat pravidelným nahrno-
váním, hnojůvku jímat v jímkách hnojišť nebo brázdách slo-
žišť na poli nebo hnojůvku nasát přihrnutím dalšího steliva. 
Hnůj se musí do půdy zapravit do 48 hod. a digestát, kejdu 
a močůvku do 24 hod,“ vysvětluje agronom Dostál.

Nevýhodou a varováním do budoucna je fakt, že produk-
ce kvalitních statkových hnojiv v České republice neustále 
klesá. Situace jde ruku v ruce s klesajícími stavy hospodář-
ských zvířat a jejich produkce.



Dančí steak provoněný rozmarýnem,
pečená brambora v alobalu se slaninou a cibulkou, doplněné zeleným 

chřestem baleným v prosciuttu.

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

Suroviny:   

5 porcí

1000 g očištěného 
dančího hřbetu, 5g 
rozmarýnu, 1 g soli, 1 g 
čerstvě mletého pepře, 
10 g olivového oleje ex-
tra virgin, 1500 g vařená 
brambora ve slupce, 
200 g anglické slaniny, 
200 g jarní cibulky, sůl, 
pepř a větvičku rozma-
rýnu, 500 g zeleného 
očištěného chřestu, pět 
plátků prosciutta

Postup: 

Dančí maso

Z dančího hřbetu připravíme pět pěkných steaků, okořeníme nasekaným rozmarýnem, solí a pepřem, 
zakápneme olejem a necháme odpočívat v pokojové teplotě.
Uvařené brambory nakrájíme na plátky, ale pozor bramboru nedokrojíme, můžeme podložit vařeč-
kou, brambora je v celku a nakrájená. Bramboru položíme na alobal, lehce zmáčkneme. Posypeme 
nakrájenou cibulku a anglickou slaninou, osolíme, opepříme, přidáme snítku rozmarýnu nebo jiné by-
linky a zakápneme olejem. Vše úhledně zabalíme. Takto připravíme zbytek brambor.

Zelený chřest očistíme, spodní stonky ulomíme a připravíme pět svitků, které omotáme prosciuttem.

Na rozpálený gril dáme grilovat připravené brambory, které pečeme 30 minut. Přidáme dančí steaky, 
během přípravy otáčíme a pečeme dle požadovaného stupně propečení, medium tak šest až osm mi-
nut z každé strany, záleží na výšce masa. Maso by mělo být na stisk měkké, jako když zatlačíme na ruce 
na místo mezi stisknutým palcem a ukazovákem. Nakonec dáme grilovat svazky zeleného chřestu. 
Hlídáme, abychom ho nespálili.
Servírujeme na prkno, bramboru kousek rozbalíme, přidáme svazek grilovaného chřestu a pře nej 
položíme krásně ugrilovaný dančí steak, opepříme čerstvě mletým pepřem, dle chuti osolíme hru-
bozrnnou solí, pohodíme větvičkou rozmarýnu.
Můžeme si ke steaku připravit lehký salát z rukoly, polníčku a cherry rajčat. Přidáme pár kapek octa 
balsamico, kapku oleje extra virgin, sůl a pepř.
A nesmíme zapomenout na dobře chlazené Rychnovské pivo.

45
min

5
porcí



Dančí steak provoněný rozmarýnem,
pečená brambora v alobalu se slaninou a cibulkou, doplněné zeleným 

chřestem baleným v prosciuttu.

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

Suroviny:   

5 porcí

1000 g očištěného 
dančího hřbetu, 5g 
rozmarýnu, 1 g soli, 1 g 
čerstvě mletého pepře, 
10 g olivového oleje ex-
tra virgin, 1500 g vařená 
brambora ve slupce, 
200 g anglické slaniny, 
200 g jarní cibulky, sůl, 
pepř a větvičku rozma-
rýnu, 500 g zeleného 
očištěného chřestu, pět 
plátků prosciutta

Postup: 

Dančí maso

Z dančího hřbetu připravíme pět pěkných steaků, okořeníme nasekaným rozmarýnem, solí a pepřem, 
zakápneme olejem a necháme odpočívat v pokojové teplotě.
Uvařené brambory nakrájíme na plátky, ale pozor bramboru nedokrojíme, můžeme podložit vařeč-
kou, brambora je v celku a nakrájená. Bramboru položíme na alobal, lehce zmáčkneme. Posypeme 
nakrájenou cibulku a anglickou slaninou, osolíme, opepříme, přidáme snítku rozmarýnu nebo jiné by-
linky a zakápneme olejem. Vše úhledně zabalíme. Takto připravíme zbytek brambor.

Zelený chřest očistíme, spodní stonky ulomíme a připravíme pět svitků, které omotáme prosciuttem.

Na rozpálený gril dáme grilovat připravené brambory, které pečeme 30 minut. Přidáme dančí steaky, 
během přípravy otáčíme a pečeme dle požadovaného stupně propečení, medium tak šest až osm mi-
nut z každé strany, záleží na výšce masa. Maso by mělo být na stisk měkké, jako když zatlačíme na ruce 
na místo mezi stisknutým palcem a ukazovákem. Nakonec dáme grilovat svazky zeleného chřestu. 
Hlídáme, abychom ho nespálili.
Servírujeme na prkno, bramboru kousek rozbalíme, přidáme svazek grilovaného chřestu a pře nej 
položíme krásně ugrilovaný dančí steak, opepříme čerstvě mletým pepřem, dle chuti osolíme hru-
bozrnnou solí, pohodíme větvičkou rozmarýnu.
Můžeme si ke steaku připravit lehký salát z rukoly, polníčku a cherry rajčat. Přidáme pár kapek octa 
balsamico, kapku oleje extra virgin, sůl a pepř.
A nesmíme zapomenout na dobře chlazené Rychnovské pivo.

45
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Naši oslavenci
v červenci a srpnu 2020

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.

divize Wood
Hanuš Petr
Hovorka Josef
Mandys Martin 
Simonov Valery 

Hájek Martin
Pohl Vojtěch
Forejtková Pavlína
Beneš Jaroslav

divize Správa
Štěpánek Jan Burian Libor

Honemannová Kateřina
Hlavsová Lenka
Kaloč Jakub

Dřevocentrum CZ
Buchtela Marcel
Hebký Miroslav
Kučera Milan
Novotný Jan
Procházka Petr
Štěrba Josef
Šťovíčková Lenka
Švejková Veronika

Kern Michal
Lekeš Martin
Petřík Petr

Matrix Hotels, s.r.o.
Čermák Petr
Kalous Luboš

Skuchka Oleksandr
Lukavská Michaela

divize Automotive
Vrba Jiří Holý Milan

Petrášková Nikola
Kovárník Zdeněk

divize Autocentrum
Krynková Věra
Vašátko Milan

Plodek Roman
Provazník Michal
Vinzens Dominik

divize Windows
Valihorová Renáta
Hrábek Tomáš
Moravčík Martin
Krištuf Tomáš
Kufa Václav

Babušák Ladislav
Jaroměřská Dana



ˇTrebešovskéˇ
dožínky

Program:

1030 - 1130  |  Mše svatá s předáním dožínkového věnce 
(Svatohubertská - troubená, zpívaná)

Hlavní celebrant - Eliáš František, P. Mgr., ze Zvole
Koncelebranti - děkan rychnovský P. ThMgr. Mariusz Jan Robak, MSF

a páter černíkovický Mgr. Jan Bystrý 
    

1130 - 1330  |  Podorlická hudba Valanka 

1130 - 1800  |  Bohatý doprovodný program
Dětská tvořivá dílna, Komentované prohlídky Pilnice Třebešov 

Hudební vystoupení Richarda Kmocha a skupiny Gemini - HITY DALIBORA JANDY

Občerstvení zajištěno - grilovaná kýta, zvěřinový guláš, palačinky.
(Farma Třebešov, Hotel Studánka, Městský Podorlický pivovar, Pohostinství Třebešov)

Farma Trebešov | 30.srpna 2020

www.farmatrebesov.cz

2020
ˇ


