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Nakupujte on-line
farmatrebesov.cz je náš e-shop, 

kde naleznete kompletní nabídku a zboží 
objednáte až k Vám domů, fi rmy, nebo hotelu.

To nejlepší z Orlických hor

257,- 251,- 520,-
Kč/1 kg

běžná cena 279 Kč/kg
Kč/1 kg

běžná cena 578 Kč/kg
Kč/1 kg

běžná cena 286 Kč/kg

AKCE AKCE AKCE

e-shop
www.farmatrebesov.cz

Dančí kýta Zajíc polní Srnčí hřbet

Výběr z podzimní nabídky
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Slovo ředitele 
Farmy Třebešov
Libor Burian ml.

Téma čísla: 4Farma Třebešov řádně 
pečuje o úrodnost polí
Každý hospodář potřebuje kvalitní a správně fungující půdu. Aby 
půda pracovala tak, jak má, musí mít neutrální až mírně kyselou 
půdní reakci. Tomu napomáhá pravidelné vápnění půd. Jak má vy-
padat správná péče o půdu pro MATRIX Info prozradil Ing. Jiří Do-
stál, který dlouhodobě spolupracuje s Farmou Třebešov.

6Dožínky se v Třebešově 
konaly již popáté
Česká země potřebuje dostatek moudrých a kvalitních hospodářů. 
Nejen tato slova zazněla na dalším ročníku již tradičních dožínko-
vých oslav, které se na konci léta konají v Třebešově. Letošní ročník 
vyšel na neděli 30. srpna a opět ho zpestřila Mše svatá s předáním 
dožínkového věnce.

Milí čtenáři MATRIX Info, 

dovolte mi, abych se za Farmu Třebešov v krátkos-
ti podělil o aktuální dění ve firmě. Máme za sebou 
nejnáročnější část roku, skončily totiž žně. A skon-
čily úspěšně. Letos se podařilo třem kombajnům  
a šesti odvozovým soupravám sklidit úrodu do hal  
v Třebešově a v Uhřinovicích rychle a především za 
sucha! Našich 820 ha polností se tak už intenzivně 
připravuje na zimní období.

Společnosti se daří také s přestavbou areálu  
v Uhřínovicích, kde se upravují kanceláře a dílny. Celé 
Uhřínovické středisko bude přeměněno v moderní 
zemědělský závod s rostlinou i živočišnou výrobou.

S přáním pěkného podzimu,

Libor Burian ml.

18Na kvalitu vybavení se 
v MATRIX Windows velmi dbá
Než vám do domu zabudují nová okna, je s jejich přípravou velké 
množství práce. Před samotnou výrobou se musí zaměřit rozměry 
okenních výplní a vše řádně vykomunikovat s výrobou i zákazníky.  
O tuto část se v divizi MATRIX Windows stará Tomáš Zelený.

22Žádnou připomínku 
nebereme na lehkou váhu
„Moje cesta na studáneckou recepci vedla tak trochu oklikou. Pů-
vodně jsem se totiž ucházela o úplně jinou pracovní pozici, u jedné 
ze společností MATRIX. Můj životopis však i přesto doputoval k ře-
diteli hotelu Petru Čermákovi a po vzájemné domluvě jsem na na-
bídku recepční kývla,“ líčí své začátky v Letovisku Studánka vedoucí 
recepce Vendula Holubová.

12Další přelom ve vývoji vozů společnosti ŠKODA AUTO je tu! První 
auto čistě navržené jako elektromobil se jmenuje Enyaq iV a dost 
možná jde o vůbec nejpřelomovější model v celé historii mladobo-
leslavské automobilky. Řidičům nabídne elektrickou budoucnost 
automobilismu a nevšední výjimečnost.
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Každý hospodář potřebuje kvalitní a správně fungující 
půdu. Aby půda pracovala tak, jak má, musí mít neutrál- 
ní až mírně kyselou půdní reakci. Tomu napomáhá pra-
videlné vápnění půd. Jak má vypadat správná péče  
o půdu pro MATRIX Info prozradil Ing. Jiří Dostál, který 
dlouhodobě spolupracuje s Farmou Třebešov.

„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 půdního povrchu. Pravidelným vápněním 
se do půdy vnese dvoumocný vápník a hořčík, oba napraví 
drobtovitost půdy a posílí účinek statkových a organických 
hnojiv,“ upozorňuje Ing. Jiří Dostál ze společnosti AGRO-
-EKO Žamberk, která spolupracuje s Farmou Třebešov.

Vnosy statkových a organických hnojiv s vyrovnaným po-
měrem živin v České republice od začátku devadesátých let 
ale poklesly. Jejich náhradou se stalo jednostranné hnojení 
dusíkem v nakoupených minerálních hnojivech.

Tato cesta ale není tou správnou. Je totiž na pováženou, 
že do českých půd se v  nakupovaných minerálních hnoji-
vech nedostává tolik potřebný draslík a fosfor. Na druhou 
stranu je ale chvályhodné, že i přesto v Česku pracují spo-
lečnosti jako Farma Třebešov, kde se do půdy přivádí velký 
podíl živin ve statkových hnojivech nebo jsou zde půdy vy-
hnojené z dřívějších dob.

„O tom se můžeme přesvědčit rozborem půdy při celo-
státním agrochemickém zkoušení zemědělských půd. Při 

dobrých a velmi dobrých obsazích živin v půdě postačí hnojit 
fosforem a draslíkem jen na začátku vegetace v tzv. starto-
vacích dávkách. Hnojiva je pak dobré umístit poblíž seťové-
ho lůžka, tzv. pod patu. To proto, aby mladé rostliny, které 
nemají sílu přijímat živiny z tíž dostupných forem, měly po-
blíž kořenů lehce dostupnou zásobu pro první růst. Ovšem, 
pokud jsou půdy živinami chudé, což se v Česku děje často, 
pak se výnosy plodin to málo živin z půdy odčerpá a je nutné 
jejich zásobu doplňovat. I v půdě, tak jako v účetnictví, platí 
ono „má dáti“ a „dal“,“ prozradil Jiří Dostál.

Jako příklad poslouží pár čísel. Každou jednou tunou ku-
kuřičné píce pro výrobu siláže se z pole odnese 4 kg dusí-
ku (N), 2 kg fosforu (P2O5) a 5 kg draslíku (K2O). Při výnosu 
45 t píce na 1 ha je tomu 45x více, tj. 225 kg drasla (K2O) 
z 1 ha. Jednoduše řečeno, výnosy polních plodin se z půdy 
odčerpává velké kvantum živin, které je potřeba do půdy 
navracet a to jak statkovými, tak nakoupenými minerálními 
hnojivy. Bohužel v případě živin, jako je fosfor a draslík, se 
tomu tak v součtu za celou Českou republiku neděje.

V průměru se ročně do českých půd všemi hnojivy navrací 
jen něco přes 30 kg draslíku. Draslík v půdě chybí a navíc se 
v  poslední době díky suchu fixuje na jílové minerály půdy  
a rostliny z nich nedokáží přijmout dostatečné množství 
draslíku. Půda potom nepracuje tak, jak by měla. Rostliny 
tudíž žloutnou, v suchých letech neumí hospodařit s vodou, 
špatně ukládají zásobní látky, nedokáží se bránit infekci 
chorob a invazi škůdců a při přívalech poléhají. Podobné ná-
sledky má i výživa rostlin fosforem. Nároky na fosfor jsou 

Farma Třebešov řádně pečuje  
o úrodnost polí

Každá koruna vydaná na diagnostiku  
půdy a výživného stavu rostlin se  
ve výsledku vrací více než třicetkrát.

MATRIX INFO | 4
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MATRIX INFO | téma čísla 

Touto cestou si dovolujeme vedení Farmy Třebešov  
poděkovat za spolupráci a popřát do další  
zemědělské činnosti hodně zdaru.
 AGROEKO Žamberk, s.r.o.

sice menší a projevy nedostatku jiné, přesto o to význam-
nější. Fosfor je totiž prvkem plodnosti.

Lidé i zvířata jsou při nemoci obykle vyšetřena určitým ty-
pem lékaře. Potřebuje ale vyšetřit i půda? Odpověď je jed-
noznačná - ano. I rostlinám, které z půdy čerpají živiny, totiž 
hrozí podvýživa, otrava nebo „obezita“ z přehnojení.

„Větší uplatnění diagnózy najdeme v  horších půdně-
-klimatických podmínkách. Diagnostických metod půdy  
a rostlin je spousta. Nelze, stejně jako v lékařství, spoléhat 
na jedinou metodu. Právem se říká, že nejhorší monopol 
je monopol v diagnostice. Půdu vyšetřujeme podle síly vy-
luhovadla na obsah rostlinám přijatelných, jindy na obsah 
pohotových, tj. vodorozpustných živin. Často podrobujeme 
půdy na stanovení obsahu minerálních forem dusíku, to jak 
ve vrchní orniční vrstvě (do hloubky 30 cm), tak v podorni-
čí (ve hloubce 30 až 60 cm), někdy i v matečním substrátu 
(ve hloubce 60 až 90 cm). Často půdu vyšetřujeme na dusík 
proto, že hladina minerálního dusíku v  půdě kolísá, jak se 
hnojí a jak půda sama svojí mineralizací v půdě dusík podle 
teploty půdy uvolňuje ze svých letitých rezerv na straně 
jedné a na straně druhé rostliny dusík rychle podle svých 
schopností odčerpávají svými kořeny. V  neposlední řadě 
v půdách můžeme stanovit i obsah škodlivých látek a jejich 
uvolnitelnost,“ vysvětluje Ing. Dostál.

Práce s rostlinami je velmi náročnou disciplínou a ne kaž-
dý jim je schopný porozumět. Je proto potřeba využít pat-
řičné metody.

„Zpravidla vyšetřujeme obsah živin v celých nadzemních 
částech rostlin, jindy se zaměřujeme jen na její jednotlivé 
orgány (stonky, listy, plody, semena). Právě chemický roz-
bor rostliny nás přesvědčí, kolik živin v daných podmínkách 
dokázala rostlina nejen přijmout, ale i využít. V posledních 
letech vídáme, že rostlinám se živiny nedostávají, přestože 

živiny v půdě jsou v dobré zásobě,“ pokračuje ve vysvětlová-
ní složitého tématu Jiří Dostál s tím, že je tomu vlivem su-
cha, kdy se nedostává půdě roztoku, který by dopravil živiny 
do nitra kořenů, ze kterých by pomocí řečiště cév dopluly až 
do takového orgánu rostliny, kde by byly využity pro tvorbu 
žádané produkce.

Často říkáme, že teorie plynoucí z poznání je jedna věc 
a praxe, jak vše uvést do života, je věc druhá. V současné 
době má zemědělská prvovýroba velké množství nejrůzněj-
ších problémů.  Začít nutně musíme od letošní pandemie 
koronaviru, ale život zemědělcům neusnadňuje ani stále 
přitvrzující legislativa, přebujelá administrativa, nedosta-
tečná technická a personální výbava. Častá je také nepřízeň 
počasí, souboj s hrabošem nebo velmi kritický reflektor ve-
řejnosti.

Laická veřejnost bohužel často pracuje s mylnýmy do-
mněnkami a na jejich základě zemědělce a jejich činnost 
podrobuje značné kritice. I přes výše uvedené problémy 
se naštěstí někdy zadaří a poznání a praxe si k sobě najdou 
cestu. Jedním z  takových dobrých příkladů je spolupráce 
poradenské firmy AGROEKO Žamberk s.r.o. s  rostlinnou 
výrobou společnosti Farma Třebešov s.r.o. Spolupráce nese 
své plody v dobrých výsledcích polní výroby. Každá koruna 
vydaná na diagnostiku půdy a výživného stavu rostlin se ve 
výsledku vrací více než třicetkrát. Je tu ostatně pevný zá-
klad výživy rostlin a zvelebení půdní úrodnosti, kterou před-
ně tvoří dovoz hnoje a řádná péče o něj. 

Farma Třebešov řádně pečuje o úrodnost polí bez rozdí-
lu jejich původu, tedy vlastnictví, nový nákup a pacht půdy, 
vytváří tak harmonický soulad živin v  půdě podle potřeby 
rostlin a navíc se vybavuje perspektivní technikou. Spolu-
práce je přínosná i pro poradenskou firmu, jelikož poskytuje 
podklady pro další odbornou činnost, která rozšiřuje pozná-
ní poradců. 
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Dožínky se v Třebešově konaly již popáté

Česká země potřebuje dostatek moudrých a kvalitních 
hospodářů. Nejen tato slova zazněla na dalším ročníku 
již tradičních dožínkových oslav, které se na konci léta 
konají v Třebešově. 

Letošní ročník vyšel na neděli 30. srpna a opět ho zpes-
třila Mše svatá s předáním dožínkového věnce. Hlavním 
celebrantem byl P. Mgr. František Eliáš ze Zvole u Zábře-
hu, spirituál Řádu sv. Huberta. Koncelebranty potom byli  
P. ThMgr. Mariusz Jan Robak, MSF, děkan rychnovský a P. 
Mgr. Jan Bystrý, páter z Černíkovic.

Po Mši svaté zahrála Podorlická Valanka, kterou ve 14 
hodin vystřídal Soubor lesních rohů z Hradce Králové. Ne-
chybělo ani hudební vystoupení Richarda Kmocha a skupi-
ny Gemini s hity Dalibora Jandy, které mělo velký úspěch. 

Třebešovské dožínky jsou už tradičně místem setkání 
regionálních osobností. Tentokrát na místě nechyběla mís-
tostarostka Rychnova nad Kněžnou Mgr. Jana Drejslová 
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nebo první náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
Mgr. Martin Červíček. Přijela také profesionální lovkyně 
Michaela Fialová, ředitel korporátní divize Komerční banky 
Ing. Radko Belada či děkan Fakulty informatiky a manage-
mentu Univerzity Hradec Králové RNDr. Josef Hynek.

Pořadatelé připravili i bohatý doprovodný program, kte-
rému vévodily komentované prohlídky rozsáhlého areálu 
třebešovské pilnice. Děti si užily malování na obličej od stu-
dia K3ART, dětskou tvořivou dílnu, skákací hrad nebo ukáz-
ky z myslivosti. Nechyběla ani výstava zemědělské techniky 
a vozů ŠKODA Auto.

K občerstvení byla grilovaná kýta, zvěřinový guláš nebo 
palačinky. To vše z vynikající zvěřiny od Farmy Třebešov  
a v provedení personálu Hotelu Studánka.



MATRIX INFO | 8

e-shop
www.farmatrebesov.cz

To nejlepší z Orlických hor

1. Výběr a objednávka 
V našem e-shopu si vyberete maso, uzeniny, paštiky, 
koření a dárkové balíčky. Odešlete objednávku.

2. Potvrzení ceny 
Masa dodáváme v balení, která se mohou  lišit 
maximálně o 20 %. Připravíme Vaše balíčky 
a pošleme Vám přesné hmotnosti a cenu.

3. Platba 
Zaplatíte potvrzenou cenu. Platební údaje Vám 
přijdou emailem.

4. Termín rozvozu 
Po přijetí platby Vás kontaktujeme a zařadíme 
do pravidelného rozvozu.

5. Balení a doprava 
Produkty jsou baleny do termotašek a převáženy 
v mrazícím voze. Je možný i osobní odběr na prodejně 
v Třeběšově ve středu a v pátek od 8:00 do 17:00 hod.

Jelení Srnčí Dančí Kančí Mufl on

Ostatní
klobásy, salámy, kýty, špekáčky, 
hrubozrnné i jemné paštiky, 
tlačenky, bažanti, kachny, zajíci, 
dárkové balíčky, koření, ...

 

 

Pardubice

Hradec Králové

Holohlavy

Praskačka

Černilov

Opatovice
nad Labem

Mikulovice

Lázně
Bohdaneč

Moravany

Týniště
nad Orlicí

Ledce

Třebechovice
pod Orebem

Opočno

Dobruška

Kostelec
nad Orlicí

Rychnov 
nad Kněžnou

Rybná 
nad Zdobnicí

Borohrádek

Choceň

Holice

Předměřice
nad LabemDolní Přím

•  Prvotřídní kvalita a rychlost zpracování masa.

•  Vykupujeme zvěřinu ulovenou pouze 
ve východočeském kraji, především 
z oblasti Orlických hor.

•  Použitím profesionálního zchlazovače 

Šoker si maso zachovává čerstvost 
a kvalitu i po rozmrazení. 

•  Naší prioritou je kvalita nad kvantitou, 
proto jsou veškeré naše produkty poctivé 
a uzeniny obsahují vysoký podíl masa.

Čerstvá zvěřina a uzeniny
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Vydařený 10. mezinárodní sraz 
ŠKODA 110 R Coupé
V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století to 
bylo auto s velkým A a i dnes se za ním každý ohlédne. Škoda 
110 R Coupé patří k nejpovedenějším kouskům mladoboleslav-
ské značky, které jsou ve sbírce Autocentra MATRIX Lipovka. 
Že je vůz stále plně funkční si 29. srpna ověřil ředitel divize  
Miroslav Moravec. Zúčastnil se totiž spanilé jízdy od nádrže 
Rozkoš u České Skalice na náměstí v Rychnově nad Kněžnou, 
kde se konala výstava těchto legendárních vozů. Od jejich vý- 
roby uplynulo již 50 let. Součástí exhibice byla také projížďka 
po okolí s cílem u továrny ŠKODA AUTO, a.s. v Kvasinách.

Myslivecká společnost MATRIX uspořádala 28. srpna tradič-
ní interní střelecké závody na nádherné parkurové střelnici 
Doubrava u Solnice. Střelce zde přivítal mistr sportovní střelby 
Pavel Zázvorka.

Jednalo se o soutěž ve stylu Loveckého parkuru 2x 50 ter-
čů. Na 1. místě se umístil Pavel Grund, 2. místo obsadil Ing.  
Libor Burian, na 3. místě potom skončil Ing. Milan Vrba. Stejně 
jako loni obsadil 4. místo Zdeněk Dvořák z Kameničné. 

Sportovní střelbě zdar!

Střelecké závody MS MATRIX 
vyhrál Pavel Grund

Každý potřebuje volno a výjimkou není ani vrcholný manage-
ment Holdingu MATRIX. Pro svoji letošní dovolenou si Ing. 
Libor Burian vybral sousední Slovensko, kde navštívil i Gerla-
chovský štít. Letošní rok je divoký a jiný než léta uplynulá, stej-
né bylo, jak můžete vidět na fotografii, i počasí nad nejvyšší 
horou Slovenska. 

Prázdninové putování 
generálního ředitele Holdingu 
MATRIX Ing. Libora Buriana

Holding MATRIX podporuje regionální sport. Výjimkou není ani 
Centrum bojových umění a kondiční přípravy v Rychnově nad 
Kněžnou. Pro opravy své tělocvičny totiž tento klub využil des-
kový materiál dodaný z Dřevocentra CZ.

MATRIX podpořil klub  
SHIN-KYO z Rychnova  
nad Kněžnou

e-shop
www.farmatrebesov.cz

To nejlepší z Orlických hor

1. Výběr a objednávka 
V našem e-shopu si vyberete maso, uzeniny, paštiky, 
koření a dárkové balíčky. Odešlete objednávku.

2. Potvrzení ceny 
Masa dodáváme v balení, která se mohou  lišit 
maximálně o 20 %. Připravíme Vaše balíčky 
a pošleme Vám přesné hmotnosti a cenu.

3. Platba 
Zaplatíte potvrzenou cenu. Platební údaje Vám 
přijdou emailem.

4. Termín rozvozu 
Po přijetí platby Vás kontaktujeme a zařadíme 
do pravidelného rozvozu.

5. Balení a doprava 
Produkty jsou baleny do termotašek a převáženy 
v mrazícím voze. Je možný i osobní odběr na prodejně 
v Třeběšově ve středu a v pátek od 8:00 do 17:00 hod.

Jelení Srnčí Dančí Kančí Mufl on

Ostatní
klobásy, salámy, kýty, špekáčky, 
hrubozrnné i jemné paštiky, 
tlačenky, bažanti, kachny, zajíci, 
dárkové balíčky, koření, ...

 

 

Pardubice

Hradec Králové

Holohlavy

Praskačka

Černilov

Opatovice
nad Labem

Mikulovice

Lázně
Bohdaneč

Moravany

Týniště
nad Orlicí

Ledce

Třebechovice
pod Orebem

Opočno

Dobruška

Kostelec
nad Orlicí

Rychnov 
nad Kněžnou

Rybná 
nad Zdobnicí

Borohrádek

Choceň

Holice

Předměřice
nad LabemDolní Přím

•  Prvotřídní kvalita a rychlost zpracování masa.

•  Vykupujeme zvěřinu ulovenou pouze 
ve východočeském kraji, především 
z oblasti Orlických hor.

•  Použitím profesionálního zchlazovače 

Šoker si maso zachovává čerstvost 
a kvalitu i po rozmrazení. 

•  Naší prioritou je kvalita nad kvantitou, 
proto jsou veškeré naše produkty poctivé 
a uzeniny obsahují vysoký podíl masa.

Čerstvá zvěřina a uzeniny
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  Pohár se vrátil do Třebešova! 
      Tým MATRIX Automotive porazil 
trojnásobného obhájce titulu
Poslední srpnová sobota již po 23. patřila v Třebešově 
firemnímu turnaji v malé kopané - MATRIX Cupu. Ten 
tradičně pořádá divize MATRIX Automotive.

Do letošního zápolení se nominovalo celkem osm firem. 
Hrálo se ve dvou skupinách vždy po čtyřech týmech a dva 
nejlepší postoupily do semifinále. V prvním vítěz posled-
ních tří ročníků Federal Mogul (Driv) porazil jednoznačně 
4:1 Škodu Kvasiny. 

Ve druhém semifinále domácí MATRIX přešel až na penal-
ty přes Hyundai. V boji o bronz Škoda Kvasiny zvítězila 3:0 
nad svým automobilovým sokem Hyundai. Finálový zápas byl 
pak 100% v režii pořádajícího MATRIXU, který po výhře 5:1 
bude celý rok hrdě stírat prach z putovního MATRIX Cupu.

1.  MATRIX Automotive

2. Federal Mogul

3. Škoda KV

4. Hyundai

5. Schedl

6. Škoda MB

7. Dřevocentrum CZ

8. TPCA

23. - 24.9. 2020
matrix-automotive.cz/konference
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Nevšední vyjímečnost

E X T E R I É R

Čistě elektrické SUV je první sériový vůz značky ŠKODA na 
bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) kon-
cernu Volkswagen. ENYAQ iV je standardně vybaven LED 
předními světlomety a LED zadními světly. Na přání jsou 
nabízeny Matrix-LED hlavní světlomety a TOP LED zadní 
světla ve tvaru písmene C. 24 nezávisle ovládaných LED 
diod v každém modulu dálkových světel vytváří světelný 
kužel, který se skládá z několika samostatně zapínatelných 
a vypínatelných segmentů. To umožňuje mít neustále roz-
svícena dálková světla, aniž by byli oslněni ostatní řidiči.

I N T E R I É R

Nový koncept s volitelnými designy interiéru. Přírodní, 
udržitelné, recyklovatelné materiály. Ekologická kůže - k je- 
jímu vyčinění se namísto chemikálií používá extrakt z lis-
tů olivovníku. Vždy online, chytré možnosti konektivi-
ty: ENYAQ iV je vybaven nejnovější generací modulární 
platformy infotainmentu s mnoha inovativními funk-
cemi, které nabízí online podporu. Pomocí bezdrátové 
technologie SmartLink skrze Android Auto, Apple Car-
Play a MirrorLink™ lze připojit chytré telefony. Phone 
Box umožňuje bezdrátové nabíjení mobilního telefonu.

Lipovka 142

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: 494 339 292, 731 449 721

Email.: autocentrum@matrix-as.cz

MATRIX a.s. Autocentrum Lipovka

Dvě varianty pohonu, dvě 
různé kapacity baterie, čtyři 
výkonové stupně od 132 do 
225 kW.

Osvětlená přední maska 
Crystal Face a TOP LED zadní 
světla s krystalickým efek-
tem.

Pohon zadních kol nebo po-
hon všech kol, dojezd až 510 
km v režimu WLTP a možnost 
rychlodobíjení až do 50 kW.
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Nevšední vyjímečnost ENYAQiV

S I M P L Y C L E V E R

Elektricky ovládané páté dveře s funkcí Tip-To-Close a vir-
tuálním pedálem. Paket pro spaní. Škrabka na led na vnitřní 
straně pátých dveří s měřítkem pro kontrolní měření hloub-
ky dezénu pneumatik. Síťový program pro zavazadlový 
prostor s komfortním otvíráním sítí SigmaQuick. ENYAQ 
iV je první vůz značky ŠKODA, který nabízí head-up displej  
s rozšířenou realitou. Ten zobrazuje informace na dvou 
zobrazovacích polích. SUV nabízí krátké nabíjecí časy, eko-
logickou jízdu a skvělou aerodynamiku.

B E Z P E Č N O S T

Nejnovější asistenční systémy a systémy zvyšující bezpeč-
nost. Až devět airbagů pro ještě větší ochranu cestujících. 
Proaktivní ochrana cestujících Crew Protect Assist. Antiko-
lizní asistent. Asistent při odbočování. Varování při vystupo-
vání z vozu. Jádrem této platformy je tzv. skateboardová 
architektura. Z důvodu úspory místa je baterie umístěna  
v podlaze.

Dvaceti palcová kola z lehké 
slitiny Taurus.



MATRIX INFO | 14

Sto padesát osm jízd a téměř tři tisíce najetých kilo- 
metrů. Tolik se loni najezdilo při populárním Dni 
testovacích jízd vozů značky Škoda, který se konal  
v Solnici. Letos bohužel pořadatel akce - Autocentrum 
MATRIX Lipovka - další úctyhodná čísla nepřidalo. 

Za všechno mohla situace kolem nového typu koronavi-
ru, která znemožnila dynamickou prezentaci a aktivní testo-
vání vozů příchozími lidmi.

Přesto se ale Autocentrum na akci, která nabídla i cha-
ritativní běh pro organizaci Pferda nebo ukázku hasičské 

techniky, ukázalo. Zaměstnanci z Lipovky přivezli modely 
Kodiaq a také velmi očekávanou novou Octavii.

Jedinečnou akci opět uspořádalo město Solnice. Diváci 
si zde mohli zasportovat se Spartan Kids Training Group  
z Rychnova nad Kněžnou a pobavit se na diskotéce se 
show s animáky. Pozdní odpoledne potom vyplnil hudební 
program kapel Country Tomy Opočno a Country Band ze 
Skuhrova nad Bělou.

MATRIX INFO | autocentrum

Dynamickou prezentaci znemožnil 
koronavirus, MATRIX i tak přijel
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

ŠKODA

KAMIQ
již od

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu  
ŠKODA KAMIQ: 4,2–5,1 l/100 km, 95–116 g/km

se zvýhodněním až

 Kč Výkupní bonus
30 000 Kč

Mobilita Plus Nulový úrok + POV
125 Kč ročně

Pojištění schopnosti
splácet

Jezdíme spolu už 125 let.
Vyberte si model ŠKODA KAMIQ. K nadstandardní výbavě vám navíc nabízíme i celou 
řadu vzájemně kombinovatelných benefitů. Využijte například pojištění schopnosti 
splácet nebo prodloužené záruky až na 5 let  v rámci paketu Mobilita Plus. 
Při výměně starého modelu za mladší dostanete za svůj stávající vůz výkupní bonus 
ve výši až 30 000 Kč. Bližší informace k nabídce naleznete na webových stránkách 
našeho dealerství  nebo na www.skoda-auto.cz. Osobně vám naši akční nabídku 
představíme v našem autorizovaném dealerství ŠKODA. Zastavte se, už můžete.

Ilustrativní 
fotografie

407 900 Kč

70 400

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 288-9
www.matrix-as.cz
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Snoubí v sobě šikovnost a praktičnost řemeslníka  
a teoretické znalosti absolventa vysoké školy. Nový zá-
stupce ředitele divize MATRIX Wood Ondřej Jäger při-
chází do týmu vyzbrojen bohatými zkušenostmi ze dře-
vařského průmyslu, ale také zajímavými koníčky. Svoji 
zálibu ve hře na kytaru totiž povýšil rodák ze Žamberka 
na vysoké škole na nový stupeň. Diplomovou práci totiž 
napsal právě na téma konstrukce tohoto populárního 
hudebního nástroje.

Můžete se čtenářům MATRIX Info v krátkosti předsta-
vit? Co jste vystudoval?

„Vystudoval jsem Mendelovu univerzitu v Brně, Lesnickou  
a dřevařskou fakultu se specializací na prvovýrobu. Diplo-
movou práci jsem psal na konstrukci kytary. Zabýval jsem se 
ale také problematikou pilnic, výroby dýh, překližek a dalších 

materiálů. Dřevo mě ale v mé studijní kariéře provázelo už od 
počátku. Po základní škole jsem se totiž vyučil jako truhlář.“

Kde všude jste pracoval před příchodem do firmy MATRIX?

„Po vystudování jsem nejprve pracoval jako konstruktér. 
Kreslil jsem interiéry prodejen. Potom jsem nastoupil do fir-
my zabývající se dřevařskou výrobou, kde jsem se seznámil 
se současným ředitelem MATRIX Wood Martinem Mandy-
sem. Odtud jsem odešel zpátky dělat konstruktéra. Táhlo 
mě to ale stále do prvovýroby. Do společnosti MATRIX mě 
vlastně přivedl telefonát od Martina Mandyse, který se mě 
zeptal, zda bych neměl zájem o práci na třebešovské pilnici. 
Slovo dalo slovo a jsem zde.“

Takže jste další osobností, kterou do Třebešova Martin 
Mandys přivedl. Jak velkou roli ve vašem rozhodování 
ředitel Mandys hrál?

„Určitě podstatnou. Víme, co od sebe můžeme očekávat. 
Díky tomu jsem se ohledně této práce dlouho nerozhodoval.“

Co jste říkal na areál společnosti MATRIX Wood, když 
jste si ho poprvé prohlédl?

„Říkal jsem si, že procházím areálem firmy, která v po-
slední době masivně investovala. Nástup do firmy jsem bral 

Nový zástupce ředitele: 
„Ze dřeva a lamina vyrobím cokoli“

Ing. Ondřej Jäger

MATRIX INFO | wood
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jako výzvu v tom, abych dotáhl provoz třebešovské pilnice 
do konečného a úspěšného cíle.“

Budete pracovat jako zástupce ředitele. Jaká bude vaše 
náplň práce?

„Z části se budu podílet na četných vědeckých projek-
tech, které má MATRIX Wood rozjeté. Samozřejmě musím 
plnit úkoly ředitele Mandyse, což znamená, že musím do-
konale zmapovat tok materiálu. Připravím online evidenci 
kulatiny v areálu společnosti a musím také dokončit rozjezd 
programu lepených hranolů.“

Vím, že řada těchto projektů se zatím na veřejnosti ne-
prezentuje. Můžete ale alespoň jeden nastínit?

„Řada těchto projektů skutečně podléhá utajení, jsem vá-
zán mlčenlivostí. Nic se ale snad nestane, když prozradím, 
že se budu zabývat například rozpracovaným projektem  
s názvem MATRIX House.“

Závěrem nám řekněte několik drobností ze svého sou-
kromého života.

„Jsem ženatý a mám tři děti. Bydlíme v Žamberku v ro-
dinném domě. Z koníčků bych zmínil hru na kytaru.“

Říkáte, že máte rodinný dům. Zároveň jste vyučený 
truhlář. Dělal jste některé truhlářské věci na domě sám?

„Určitě. Ze dřeva i z lamina jsem schopen si vyrobit cokoli. 
Například nábytek jsem si vyráběl sám. Stejně tak jsem si  
v domě udělal schodiště, v garáži okna nebo krovy. Tato 
práce mě ohromě baví a naplňuje.“

MATRIX INFO | wood



MATRIX INFO | 18

Než vám do domu zabudují nová okna, je s jejich pří-
pravou velké množství práce. Před samotnou výrobou 
se musí zaměřit rozměry okenních výplní a vše řádně 
vykomunikovat s výrobou i zákazníky. O tuto část se  
v divizi MATRIX Windows stará Tomáš Zelený.

Jak vypadá váš obvyklý pracovní den?

„Můj obvyklý pracovní proces vypadá tak, že od obchod-
níka dostanu nabídku k zaměření, potom  zavolám zákazní-
kovi a domluvím si s ním termín. Následně okna zaměřím 
a domluvím se zákazníkem detaily jako jsou barvy oken, 
otevíratelnost, specifikace kování, upřesnění dveřní výplně 
– překryvná či vložená, členění oken, doplňky k oknům i dve-
řím, nebo výhody či stavební připravenost pro HS PORTÁL. 
Všechny tyto informace musím potom zpracovat. Výsledek 
mé práce předám obchodníkovi, který na základě těchto 
podkladů vypracuje přesnou cenovou nabídku pro zákazní-
ka. Pokud je vše v pořádku, tak po uzavření smlouvy zakáz-
ku zadám do výroby.“

Takže pracujete jednak v terénu, ale i v kanceláři na po-
čítači. Co všechno obnáší zaměření oken na místě?

„Lehčí a jednodušší je zaměření novostavby, protože tam 
jsou jasně dané stavební otvory. Jsou zde důležité třeba 
vágrysy, tedy body určující, kde bude podlaha. Zaměření  
v tomto případě trvá třeba hodinu nebo dvě. Zato výměna 

oken je složitější. Musí se totiž měřit více venkovních i vnitř-
ních rozměrů, různá zalomení v ostění apod. Tyto věci jsou 
potom velmi důležité pro výrobu oken. Je také potřeba roz-
lišit, zda se jedná o kastlová nebo zdvojená okna. Na to totiž 
navazují zednické práce.“

Jaké pro zaměřování používáte vybavení? Předpoklá-
dám, že obyčejný metr nestačí...

„Na kvalitu vybavení se 
v MATRIX Windows velmi dbá“

Divize Windows 

Tomáš Zelený

„Spíše děláme zakázkovou výrobu.“
Tomáš Zelený
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„Určitě ne. Vybavení máme díky péči ředitele profesio-
nální. Na to se u nás ve firmě skutečně dbá. Metr používám 
už spíše na zaměření parapetů. Jinak používáme laserovou 
techniku. Na zaměření vágrysů je pak zapotřebí nivelační, či 
rotační laser.“

U budov, ve kterých je velké množství stejných oken, se 
musí zaměřit každý otvor zvlášť?

„V současné době například zaměřuji střední školu  
v Hořicích, kde se musí vyměnit přibližně sedmdesát oken  
a zaměřit musím skutečně každé jediné okno. Na některých 
jsou rozdíly na šířce či výšce i tři centimetry. Vše musím pro 
výrobu správně připravit a okna případně rozměrově sjed-
notit, aby se nedělalo každé okno jiné.“

Když máte zaměřeno, tak si musíte sednout k počítači  
a vše zpracovat. Jak probíhá tato část vaší práce?

„Svoje poznámky předávám kolegům z obchodu jak elek-
tronicky tak osobně s tím, že vše musí být přesně vyspecifi-
kované. Když jde výsledek mé práce do výroby, tak musí být 
vše bez chyb a úplné. Už v podstatě nemůžeme nic měnit. 
Stejně tak musím před výrobou vyřešit všechny dotazy zá-
kazníků.“

Jak probíhá komunikace s výrobou?

„Tady musím kolegy velmi pochválit, protože naše vzá-
jemná komunikace je výborná. Když z výroby něčemu nero-
zumí, tak se hned spojíme a vše rychle a úspěšně vyřešíme. 
To je velmi důležité. Vždy postupujeme na základě zakáz-
kového listu, na kterém jsou veškeré specifikace. Kolega 
Richard Cifra, který má na starosti realizace zakázek, předá 
tyto podklady svým montážním četám, které zakázky mon-
tují a podle mých podkladů tak přesně ví, které věci mají na 
stavbu vzít a která pozice kam patří.“

Jste někdy i u předávání stavby?

„Ano, celkově během stavby hodně komunikuji se stav-
byvedoucími. S  kolegou Richardem Cifrou máme stavby 
rozdělené. Po předání zákazníka kontaktuji ohledně zpětné 
vazby, zda je všechno v pořádku. Je to takový servis pro zá-
kazníky.“

MATRIX Windows často vyrábí okna netypických tvarů...

„Musím říct, že v poslední době neděláme sériovou výro-
bu oken, která v poslední době značně upadá. Spíše děláme 

zakázkovou výrobu a každé okno je originál. Trendem po-
slední doby jsou velké prosklené plochy, které montujeme 
pomocí jeřábu. Okna vyrábíme netypická jak tvarově, tak  
i barevně. Často realizujeme trojúhelníková, lichoběžníková 
i kulatá okna. V loňském roce byla pro změnu zakázka pro 
Charitu Rychnov nad Kněžnou, kde mají okna oblouková.“

Jaké trendy v barvách oken jsou v současné době nej-
častější?

„Dominuje antracit a tmavé barvy. Někdy jsou i okna 
dvoubarevná, jiná barva zvenku a jiná zevnitř. „

Které nejzajímavější stavby jste v poslední době reali-
zovali?

„Zmínil bych golfové centrum v Lázních Bohdaneč nebo 
infocentrum v Neratově, kde jsou velká dřevěná okna vel-
kých rozměrů s dřevěným obložením rohů, výrobní halu 
Bednar v Rychnově n./K., Hotel Orlík v  teplických skalách, 
SOŠ i Domov mládeže v Žamberku, Sokolovna v České Ska-
lici, Kulturní dům v Němčicích, výlohy obchodů v Hradci Krá-
lové pro Správu nemovitostí Hradec Králové nebo apartmá-
nové domy ve Filipovicích v Jeseníkách.“

MATRIX INFO | windows
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MATRIX INFO | hotel Studánka

REFERENCE 
WINDOWS:

Výlohy
v Hradci Králové  
Realizace v ulici 
Milady Horákové 
bezpečností okna MATRIX MB-70 (hliník),
barva RAL8017

Villa
Central  
Realizace 
v Jánských Lázních 
okna MATRIX Premium, barva antracit

Infocentrum 
Neratov 

bezpečnostní okna 
MATRIX Euro 92, materiál borovice,
zasklení v trojskle, barva Teak oboustranná

Hotel Orlík  
Realizace v obci 

Střmenské podhradí 
okna MATRIX Economy,  vchodové dveře

 barva bílá MATRIX Premium

ŘD Sibiř  
Realizace v Rychnově 

nad Kněžnou 
profi l MATRIX Premium, barva antracit

Obchodní 
centrum Háje 

 Realizace Praha 
profi l MATRIX MB-50SR a MB-78EI

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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Žádnou připomínku 
nebereme na lehkou váhu

Vedoucí recepce hotelu Studánka**** 

Vendula Holubová

MATRIX INFO | 22
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Co vás přivedlo na Studánku?

„Moje cesta na studáneckou recepci vedla tak trochu okli-
kou. Původně jsem se totiž ucházela o úplně jinou pracovní 
pozici, u jedné z divizí Holdingu MATRIX. Můj životopis však  
i přesto doputoval k řediteli hotelu panu Petru Čermákovi 
a po vzájemné domluvě jsem na nabídku recepční kývla.“

Letovisko Studánka bude mít letos na podzim deseti-
leté výročí, jste v hotelové recepci od jejího otevření?

„Na Studánce jsem jako recepční od roku 2016. Od ote-
vření tedy ne, ale myslím si, že nejsem ani úplným nováč-
kem. Skoro polovina života Studánky je dost dlouhá doba 
na vzájemné poznání.“

Jaká je práce v hotelové recepci a co všechno obnáší?

„Na Studánce máme velmi rozmanitou práci a ze zkuše-
ností mohu potvrdit, že není recepce jako recepce. V prv-
ní řadě je to práce s  lidmi, což není mnohdy jednoduché. 
Každý host očekává, že recepční bude vědět vše a tak to 
i musí být. Přehled o dostupné kapacitě je pochopitelně 
základ. My však umíme nabídnout a časově naplánovat 
wellness procedury, půjčujeme velké množství sportov-
ního vybavení od kulečníku, kol, hřiště, minigolfu až po 
bowling, který musíme zvládnout i obsloužit v  zázemí 
strojovny. Recepční u nás obsluhuje dokonce i elektro na-
bíječku automobilů. Každý host, který k  nám vstoupí do 
hotelu, jde přímo k hotelové recepční a ptá se třeba, kde 
se koná jeho seminář či školení, případně jak je otevřená 
restaurace. Časté dotazy jsou také na možnost pořízení dár-
ků, poukazů, pobytů, dalších aktivit, výletů do okolí, tudíž  
i informovanost o všech probíhajících akcích, které se na ho-
telu a jeho blízkém okolí konají. Musíme mít vždy podrobné 
informace a pohotově odpovědět. Ke všem aktivitám ho-
telu se vede i důkladná administrativa. Jsou to stovky po-
ložek s  mnoha proměnnými a pro vaši představu jedeme 
non-stop provoz. Noční recepční připravuje podklady pro 
denní provoz a ráno při výměně židle musíte být opět plně 
v  obraze do nejmenšího detailu. Nezřídka se vám stane, 
že se na vás obrátí host se slovy, „vždyť jsem vám to včera 
říkal“, ale to byla zrovna kolegyně na druhé směně. Stále 
jsme ve střehu a vždy jsme plně připraveny odvést maxi-
mum pro spokojenost hosta! Od detailu se odvíjí spokoje-

nost ubytovaných, tak si je tady hýčkáme a máme 
na hodnotících portálech přes 91% spokojených 
hostů s pozitivními recenzemi.“

Znamená to, že jste taková malá cestovní kancelář?

„Částečně je naše práce určitě velmi podobná, ale 
určitě ne stejná. V  cestovní kanceláři vyřeší rezervaci  
a nic víc, my s těmi lidmi následně trávíme i několik dní 
na hotelu a  jsme s nimi po celou dobu v osobním kon-

taktu. Kolikrát jste i takovou vrbou pro svěřování momen-
tálních radostí a strastí.“

Jak důležitá je pro vás spolupráci s ostatními hotelový-
mi středisky?

„Bez spolupráce a spolehlivého týmu by to nešlo. Ko-
munikace na hotelu mezi středisky je velmi důležitá, stejně 
tak naše vzájemná informovanost o hostech a jejich nároč-
nosti. Každou maličkost si musíte poznamenat a v pravou 
chvíli použít.  K  technickým věcem a různým opravám je 
nám k ruce středisko údržby, pokud jde o potřeby textilu či 
úklidu, je nám k dispozici pokojová služba. Ve druhé linii za 
námi kráčí středisko wellness a obsluha restaurace s kuchy-

ní. Nesmím opomenout ani management hotelu, od které-
ho získáváme informace a podporu v naší práci. Představte 
si klasické tikající hodinky, aby fungovalo vše ke spokojenos-
ti na všech stranách, musí to být souhra dobře namazaného 
stroje, v tomto případě v lidském podání.“

V  čem vy osobně vidíte přednosti letoviska Studánka 
oproti jiným zařízením?

„Rozmanitost služeb, variabilita, příroda, samotné mís-
to, lidskost. Myslím si, že u nás zvládneme uspokojit různé 
skupiny hostů s  nejrůznějšími požadavky. Vyhledávají nás 
především rodiny s dětmi, neboť máme velké sportovní vy-
žití, luxusní wellness centrum s relaxačním bazénem, který 
děti přímo milují. Dalším velkým plusem jsou propojitelné 
pokoje, kterými hotel disponuje a nabízí tak možnost využi-
tí komfortu pro větší rodiny s dětmi. Je super, když rodiče 
bydlí na jednom pokoji a děti si užívají svobody v samostat-
ném pokoji s dostupností kontroly. Daří se nám oslovit i se-
niory, pro které máme připravený speciální pobytový balí-
ček 55+. Naší velikou výhodou je umístění hotelu v přírodě  
a přesto nedaleko od města. A v  neposlední řadě to jsou 
prostory a kapacita ubytování pro pořádání kongresů, růz-
ných seminářů, či firemních akcí. Jsme multifunkční a to 
sebou nese velké nároky na řízení hotelu, kde recepce úzce 
spolupracuje s vedením hotelu pro naplnění ubytovací kapa-
city. Je to taková drobná mravenčí práce, poskládat hosty do 
pokojů, a nemít žádný volný pokoj. Ovšem toto vše za pod-
mínky naplnění a nemalých očekávání ze strany návštěvníků 
hotelu.“

Při vaší práci se potkáváte s různými typy hostů, jaký je 
vlastně z vašeho pohledu dnešní hotelový host?

„No, jak jen to říci, dnešní host očekává mnohem více než 
před pár lety. A je veliký rozdíl, jestli host cestuje často či 
vyjede na wellness jednou za čas. Stejně tak je mnohdy hod-
ně znát z jakého regionu host přijel. Jsou hosté, kteří jsou 
spokojeni naprosto se vším, a je na nich při odjezdu vidět 
vděk za skvělý pobyt. Jsou také hosté, kteří i kdyby jste se 
rozkrájeli, spokojeni prostě nebudou. Také jsem se setkala 
a mám zkušenosti s našimi nejmenované hosty, kteří se vra-
cí každý rok i přesto, že mají vždy strašně moc připomínek 
a vyslechneme si od nich na recepci nespočet rad, jak věci 
dělat lépe a přesto se loučí se slovy … zase za rok. Žádnou 
připomínku nebereme na lehkou váhu a pečlivě s vedením 
hotelu vyhodnocujeme. To jsou věci, které nás posouvají 
dále a cítíme se být více silnější“

Na co se těšíte a jaká jsou vaše přání ve vztahu ke Stu-
dánce?

„Nyní se těším na desetileté výročí, které bude jistě vel-
kolepou akcí, nikoliv však monstrózní. Mám ráda naše stá-
lice, které se k  nám často vracejí, a budu moc ráda, když  
u nás přivítáme všechny naše dobré známé v jednom víken-
du. Jen tedy nevím, jak zbude čas na práci, neboť se všemi 
vždy při jejich pobytu prohodíme více či méně slov a popo-
vídat si se všemi bude časově lehce náročnější. Komunikace, 
to je to zaklínadlo, které na hosty funguje ze všeho nejvíce“

Co popřát Studánce a celému týmu na závěr?

„Pouze a jen samé spokojené hosty, kteří budou o Stu-
dánce mluvit jen v pozitivech. Přeji si, abychom i nadále byli 
„ …Víc než hotel“, neboť naše práce bez lidskosti, osobního 
přístupu ke každému hostovi a bez pozitivní atmosféry by 
rozhodně neměla Studánka takové ohlasy.“

MATRIX INFO | hotel Studánka
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Portfolio
našich 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
»  Vzorkovny, odborná pomoc a poradenství
»  Stejný přístup pro všechny zákazníky

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 nej-
lepší ze sortimentu smrkových, borovicových 
a modřínových palubek, teras, stavebního i truh-
lářského řeziva, dubových podlah, plotovek, latí, 
fošen nebo OSB desek.

| DOBRUŠKA | HODONÍN | HRADEC KRÁLOVÉ | MEDLEŠICE U CHRUDIMI | MNICHOVO HRADIŠTĚ | OLOMOUC
| OSTRAVA - PETŘVALD | PARDUBICE | PROSTĚJOV | PŘELOUČ | TRUTNOV | ÚSTÍ NAD LABEM | ZNOJMO 

Palubka smrk
19 x 146 x 4 000 mm 

149 Kč/ks

AKČNÍ CENA! (s DPH)

Smrkové prkno
hoblované

19 x 100 x 4 000 mm 105 Kč/ks

AKČNÍ CENA! (s DPH)

KVH hranoly
100 x 100 x 4 000 mm, NSi  508 Kč/ks

alternativní délky v akci: 3 000 a 5 000 mm

AKČNÍ CENA! (s DPH)

drevocentrum-as.cz eshop.drevocentrum-as.cz

4

Konstrukce podlahy
»  nosná konstrukce

3

Dřevěná konstrukce stropů
»  dřevěný rošt
»  podbití stropu

1

Střecha
»  střešní latě
»  záklop střechy

2

Dřevěná (nosná) 
konstrukce střechy
»  krokve, vaznice, pozednice, 

kleštiny, pochozí půda

8

Nátěrové hmoty

7

Spojovací materiál

6

Venkovní terasa

1

3

2

46
5

Nakupujte bez front! 
V našem e-shopu kdykoliv a z pohodlí 

Vašeho domova nebo fi rmy.

ZÁŘIJOVÁ AKCE NA NAŠICH POBOČKÁCH
Platnost akce od 3. 9. do 3. 10. 2020

Největší výběr palubek, stavebního - hoblovaného 
řeziva a krovy na míru.

Dřevěná konstrukce stěn
»  obkladové palubky
»  fasádní profi ly

5

Nic dřevěného 
nám není cizí.

13x
 v ČR

IMPREGNACE  |  FORMÁTOVÁNÍ VELKOPLOŠNÝCH MATERIÁLŮ  |  ODBORNÉ PORADENSTVÍ
OLEPOVÁNÍ HRAN NAFORMÁTOVANÝCH DÍLCŮ  |  DOPRAVA ZBOŽÍ K ZÁKAZNÍKOVI
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Zajíc pečený na kořenové 
zelenině a červeném víně
 podávaný s opečenými špeclemi

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

Suroviny:                                                                                       
Maso

� 1 ks zajíce • 5 g soli • 3g pepře • 2 g tymiánu 
• 2 g rozmarýnu • 200 g mrkve • 100 g celeru 
• 100 g kořenové petržele • 100 g másla 
• 150 g cibule • 300 g červeného vína 
• 100 g švestkové povidla • 1 l silného vývaru 
• 50 g strouhaného perníku

Špecle

• 5ks vajec • 0,4 l mléka • 120 g creme fraiche 
• 300 g hladké mouky • muškátový oříšek 
jen strouhnout • 60 g másla na opečení 
• 10 g pažitky nebo hladkolisté petrželky

Postup: 
Vejce, mléko a creme fraiche prošlehejte metlou, po částech přisypávejte mouku, vymíchejte do hladkého těsta. Do osolené 
vařící vody protlačte těsto přes síto, nebo použijte haluškovač. Po 2-3 minutách vyplavou špecle na hladinu a hned se zchladí ve 
studené vodě. Na servírování špecle opečte po částech na másle.

Zajíce očistíme včetně vrchních blán, osolíme, opepříme, potřeme nasekanými bylinkami a naporcujeme na čtvrtky.  Na másle 
opečte naporcovaného zajíce, vyjměte a dejte stranou, na výpeku opečte nakrájenou mrkev, celer, petržel až zelenina změkne, 
přidáme cibuli a vše orestujeme dozlatova, přidáme povidla.

Základ zalijeme vínem a vývarem provaříme, vrátíme zajíce a dáme péct s pokličkou do trouby na 160° C do změknutí tak 3 hod.

Měkkého zajíce vyjmeme a omáčku rozmixujeme a propasírujeme, zahustíme strouhaným perníkem, dochutíme solí a pepřem 
a zjemníme plátkem studeného másla.

Servírujeme opečené špecle, zajíce přelitého omáčkou a zdobíme větvičkou rozmarýnu.

Dobrou chuť a nezapomeňte si při nákupu zajíce na Farmě Třebešov přidat k nákupu dobré červené víno. 

240
min

4
porce



Naši oslavenci v září 2020

divize Wood
Štencl Jaroslav

divize Správa
Seidlová Markéta

Dřevocentrum CZ
Kohoutek Jan
Metelka Tomáš

Špičák Petr
Poupě Martin

Matrix Hotels, s.r.o.
Kovář Martin
Doncová Marie

Farma Třebešov s.r.o.
Dostál Václav
Hlavsová Dagmar
Rejman Stanislav

divize Automotive
Hübner René
Slánský Marek

divize Autocentrum
Jirušková Zdenka

divize Windows
Honsnejmanová Vladimíra
Pátek Lukáš
Štěpnička Pavel
Rampír Miloš

Velcová Ivana
Toman Jiří
Urban Petr

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.
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Postup: 
Vejce, mléko a creme fraiche prošlehejte metlou, po částech přisypávejte mouku, vymíchejte do hladkého těsta. Do osolené 
vařící vody protlačte těsto přes síto, nebo použijte haluškovač. Po 2-3 minutách vyplavou špecle na hladinu a hned se zchladí ve 
studené vodě. Na servírování špecle opečte po částech na másle.

Zajíce očistíme včetně vrchních blán, osolíme, opepříme, potřeme nasekanými bylinkami a naporcujeme na čtvrtky.  Na másle 
opečte naporcovaného zajíce, vyjměte a dejte stranou, na výpeku opečte nakrájenou mrkev, celer, petržel až zelenina změkne, 
přidáme cibuli a vše orestujeme dozlatova, přidáme povidla.

Základ zalijeme vínem a vývarem provaříme, vrátíme zajíce a dáme péct s pokličkou do trouby na 160° C do změknutí tak 3 hod.

Měkkého zajíce vyjmeme a omáčku rozmixujeme a propasírujeme, zahustíme strouhaným perníkem, dochutíme solí a pepřem 
a zjemníme plátkem studeného másla.

Servírujeme opečené špecle, zajíce přelitého omáčkou a zdobíme větvičkou rozmarýnu.

Dobrou chuť a nezapomeňte si při nákupu zajíce na Farmě Třebešov přidat k nákupu dobré červené víno. 

240
min

4
porce
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Jezdíme spolu už 125 let.
Vyberte si model ŠKODA SCALA 125 let. K nadstandardní výbavě vám navíc nabízíme 
i celou řadu vzájemně kombinovatelných benefitů. Využijte například pojištění 
schopnosti splácet nebo prodloužené záruky až na 5 let  v rámci paketu Mobilita Plus. 
Při výměně starého modelu za mladší dostanete za svůj stávající vůz výkupní bonus 
ve výši až 30 000 Kč. Bližší informace k nabídce naleznete na webových stránkách 
našeho dealerství  nebo na www.skoda-auto.cz. Osobně vám naši akční nabídku 
představíme v našem autorizovaném dealerství ŠKODA. Zastavte se, už můžete.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu  
ŠKODA SCALA: 4,1–5,1 l/100 km, 96–116 g/km

Výkupní bonus
30 000 Kč

Produktový 
bonus 26 000 Kč

Mobilita Plus Nulový úrok + POV
125 Kč ročně

Pojištění schopnosti
splácet

se zvýhodněním až

 Kč

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

397 900 Kč

95 600

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


