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V případě zájmu kontaktujte personální oddělení
778 779 700 | kariera@matrix-as.cz

Více info o nabízených pozicích naleznete na našem webu
matrix-as.cz/kariera

Aktuálně poptávané pozice
v MATRIX GROUP

AUTOCENTRUM
Autotronik
Autoklempíř
Hospodářka / účetní
Servisní / přijímací technik
Automechanik

DŘEVOCENTRUM CZ
Obchodní zástupce pro  
Pardubicko - Chrudimsko  
- Přeloučsko

WINDOWS
Dělník ve výrobě oken
Obchodní zástupce
Kalkulant/ka HK
Truhlář

HOTEL STUDÁNKA
Recepční
Masér/ka



MATRIX INFO | 3

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

Redakční rada: Ing. Jakub Kaloč, Martin Mandys, Zdenka Škopová, Tomáš Hrábek, 
Jan Motl, Luboš Kalous, Ing. Martin Konvalina, Libor Burian ml., Ing. Lenka Hlavsová, 
Ondřej Snížek

Foto: archiv MATRIX a.s., Matrix HOTELS, s.r.o., Jiří Čermák

Grafika: MATRIX a.s.

V případě, že již nechcete být zařazeni v adresáři pro rozesílku firemního 
časopisu společnosti MATRIX a.s., neváhejte se obrátit na email: 
gdpr@matrix-as.cz. Děkujeme

Slovo generálního
ředitele MATRIX a.s.
Ing. Libor Burian, MBA

4MATRIX Holding 
obdržel prestižní ocenění
Pří příležitosti blížícího se Dne české státnosti se konalo v Hlavním 
sále Valdštejnského paláce slavnostní předávání Stříbrných pamět-
ních medailí předsedy Senátu Parlamentu České republiky. Miloš 
Vystrčil vyzdvihl, že všech 27 vyznamenaných spojuje nezištná služ-
ba druhým, která má v jejich profesích a činnostech různé podoby.

8Novinka v našem portfoliu
Certifikovaný respirátor Covid19
RespiPro White je respirátor sloužící k ochraně proti nemoci 
COVID-19. Antivirový nano respirátor RespiPro White poskytuje 
díky nanovlákenné membráně ochranu 99,9 % proti virům. Přes 
membránu neprojdou ani bakterie, smog, prach a pyl. Je extrémně 
lehký a díky jeho anatomickému tvaru perfektně padne na každý 
obličej.

Vážení spolupracovníci v Holdingu MATRIX, vážení přátelé,

chci Vás srdečně pozdravit a symbolicky takto na dálku Vám 

nalít optimismus a popřát pevné zdraví. Doba, kterou v letoš-

ním roce žijeme, není lehká, spíše naopak, je nevyzpytatelná  

a to jak v osobním životě, tak i pracovním.

Covid, to je to slůvko, které je skloňováno ve všech pádech, 

které je politicky i medicínsky uchopeno, a které nám způsobu-

je mnoho komplikací.

Navzdory tomu žijeme přece své životy plně, možná s vět-

ší odpovědností za své konání a skutky, ale stále pracujeme  

a stoupáme na pomyslné životní cestě.

Tak tomu bylo i v pátek 25. září 2020 v 15.00 hodin, kdy 

jsem v Senátu - horní komoře Parlamentu České republiky -  

obdržel Pamětní stříbrnou medaili.

V nádherném historickém Valdštejnském paláci, v  dů-

stojné atmosféře za zvuků SvatoVáclavského chorálu, jsem  

z rukou předsedy senátu p. Miloše Vystrčila medaili převzal.

V tu chvíli jsem si představil tu dlouhou cestu - téměř 30 let 

práce, od založení společnosti MATRIX po dnešek a dennoden-

ní naše společné úsilí v naší cestě k úspěchu. Cestě nelehké, 

vyčerpávající, cestě inovativního vývoje, cestě, po které kráčí 

mnoho našich pracovních, technických, obchodních a vývojo-

vých týmů, cestě Holdingu MATRIX. Ve spolupráci se špičko-

vými vědci, akademickou půdou a jednotlivými vývojovými  

a výzkumnými pracovišti se snažíme vrátit hrdost a opravněné 

místo na slunci našemu průmyslu.  Měli jsme a máme svoji vizi, 

za kterou společně všichni Matrixáci kráčíme. 

Toto vysoké ocenění je vyjádření uznání naší práce, práce 

všech Matrixáků, kde každý z nás (ať dělník nebo ředitel divize) 

má na této medaili zásluhu.

Děkuji Vám všem za podporu. Gratulace patří nám všem. 

Pojďme společně dál cestou k úspěchu.

Ing. Libor Burian, MBA

16Někdy je to náročné, 
ale práce „na place“ mě baví
Kolektiv vedu již přes tři roky a práce to není jednoduchá. Vzhledem  
k emotivnímu prostředí, což ve službách platí dvojnásobně, je umě-
ní dát dohromady nejen kolegy na „place“, ale také musíte dobře 
vycházet s kuchyní, která nás doplňuje při poskytování služeb  
k 100 % spokojenosti všech hostů.

Jan Kalhous, vrchní číšník hotelu Studánka****

20A čím topíte v zimě vy? 
Odborníci z Dřevocentra radí
Topná sezona se blíží mílovými kroky, pokud se i vy chcete ohřát  
v teple domova, je nejvyšší čas začít přemýšlet, kterým z dostup-
ných paliv budete svou domácnost vytápět.

12O celozávodní dovolené jsme plánovaně vyměnili rozmítací pilu 
od firmy MS za novou rozmítací pilu od firmy MEBOR. Dosavadní 
pila MS bohužel vykazovala několik konstrukčně-technologických 
negativních vlastností, které nám neumožnily dosahovat technolo-
gických maxim linky. 

Na divizi WOOD už funguje 
nová rozmítací pila
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MATRIX INFO | téma čísla 

MATRIX Holding obdržel 
prestižní ocenění
Pří příležitosti blížícího se Dne české stát-
nosti se konalo v Hlavním sále Valdštejn-
ského paláce slavnostní předávání Stříbr-
ných pamětních medailí předsedy Senátu 
Parlamentu České republiky. Miloš Vystr-
čil vyzdvihl, že všech 27 vyznamenaných 
spojuje nezištná služba druhým, která má 
v jejich profesích a činnostech různé po-
doby. Medaili obdržel také generální ředi-
tel společnosti MATRIX Ing. Libor Burian, 
MBA. Ocenění získal za „baťovský přístup 
k podnikání a osvícenou podporu veřejného 
života.“

„Všichni z vás, kteří tu sedíte, nějakým způ-
sobem sloužíte. Obci, kraji, vlasti. Třeba tím, že 
jste připomínali, jak to bylo popravdě v minu-
losti. Třeba tím, že jste se postavili na stranu 
pravdy v okamžiku, kdy to nebylo vůbec jedno-
duché. Dokonce jste se postavili do čela boje 
za pravdu, svobodu a demokracii. Nebo jste se 

postavili na správnou stranu dnes. I když to na 
první pohled může vypadat trochu jednodušší, 
také to vyžaduje odolnost a odvahu. Spousta  
z vás slouží tím, že se rozdává, nezištně předá-
vá své znalosti a dovednosti kolegům a studen-
tům, a děláte tak i přes to, že jste tím možná 
ochudili svou kariéru o některé úspěchy, kte-
rých byste jinak dosáhli,“ ocenil ve sváteční at-
mosféře paláce přítomné Miloš Vystrčil.

Mezi předními osobnostmi z celé České re-
publiky byl přítomen i generální ředitel spo-
lečnosti MATRIX, a.s. z Třebešova v podhůří 
Orlických hor.

Samotnému slavnostnímu aktu předávání 
stříbrných medailí předcházela v sala terreně 
Valdštejnské zahrady mše svatá, kterou ce-
lebroval biskup  Václav Malý. K příjemné atmo-
sféře přispěl i známý Spirituál kvintet, který 
zahrál několik písní.

Ing. Libor Burian, MBA     

Podnikatel, zakladatel a ředitel úspěšných 
českých firem, mecenáš kultury, vzdělávání 
a sportu.

Libor Burian je známý férovým přístupem 
ke svým zaměstnancům. Prosperita jeho spo-
lečností je založena na inovacích a spokojenos-
ti zaměstnanců jak v pracovním, tak osobním 
životě. Inovacemi pracovních postupů se mu 
daří zlepšovat kvalitu výroby a služeb i pracov-
ních podmínek pro zaměstnance. 

Jeho firma MATRIX a. s. přitom pat-
ří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům  

v Královéhradeckém kraji. Má vlastní vědecko-
-technické pracoviště, zaměřené na podporu 
inovací ve vědě a výzkumu, a spolupracuje  
s řadou vysokých škol.

Libor Burian založil svůj byznys na principu 
trvalé udržitelnosti a přesvědčení, že pokud 
chceme žít a podnikat ve slušné společnosti, 
musíme do ní a svého okolí také zpět investo-
vat.

Své podnikání soustředí na dřevovýrobu, 
stavebnictví a výrobu komponentů pro auto-
mobilový průmysl.

Zdroj: senat.cz
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Při příležitosti vyznamenání ge-
nerálního ředitele společnosti  
MATRIX Ing. Libora Buriana, MBA 
Stříbrnou pamětní medailí předse-
dy Senátu jsme se ho zeptali na ně-
kolik otázek.

Získal jste Stříbrnou pamětní me-
daili předsedy Senátu České repub-
liky. Co pro vás osobně toto vyzna-
menání představuje?

„Toto ocenění jsem přijal s velikou 
radostí a se značným respektem. Je 
to ocenění pro celou společnost MA-
TRIX. Medaili jsme si zasloužili za tři-
cet let našeho inovativního vývoje, 
je to ocenění pro každého jednoho 
zaměstnance naší firmy, ať už pracu-
je jako dělníka nebo ředitel. Každý  
z nich má zásluhu na rozvoji celého 
Holdingu MATRIX, a tím mu obrazně 
patří i kousek této medaile.“

V odůvodnění, proč jste získal oce-
nění, se píše „za doslova baťovský 
přístup k podnikání a osvícenou 
podporu veřejného života...“. Co 
pro vás světově známé jméno Baťa 
znamená?

„Když jsem byl při přebírání medaile 
takto hodnocen a s panem Baťou srov-
náván, tak jsem se až červenal. Jméno 
Baťa, to není o osobě jako takové. 

Baťa, to je o filozofii, to je příběh pří-
stupu k životu, práci a společnosti. Za 
tímto příběhem stojí pojmy jako odpo-
vědnost, houževnatost, představivost 
a cílevědomost cesty, po které chce-
me jít.“

Slavnostního aktu se účastnila řada 
republikově známých osobností. 
Měj jste čas si s někým z nich pro-
mluvit?

„Krásné prostory Valdštejnského 
paláce byly skutečně plné známých 
osobností. Za všechny bych jmenoval 
třeba emeritního profesora Masary-
kovy univerzity prof. RNDr. Pavla Proš-
ku, CSc. nebo podnikatele Tomáše 
Vondráčka. Ruku jsem si samozřejmě 
podal i s předsedou senátu Milošem 
Vystrčilem, který im memoriam vyzna-
menal i dlouholetého senátora Jaro-
slava Kuberu.“

„Medaile je oceněním pro každého 
zaměstnance společnosti MATRIX“

Senátorka a starostka města Žatec  
Mgr. Zdeňka Hamousová

Senátorka a starostka města Žatec  
Mgr. Zdeňka Hamousová Předseda Senátu RNDr. Miloš Vystrčil

Podnikatel Tomáš Vondráček  
s Ing. Liborem Burianem, MBA



MATRIX INFO | 7

MATRIX INFO | aktuality

Divize MATRIX Wood jednala 
na Ministerstvu zemědělství
MATRIX, jako tradiční zpracovatel dřevní hmoty, využil mož-
nosti jednání s náměstkem ministra zemědělství Mgr. Patrikem 
Mlynářem. Mezi hlavní témata patřila situace s dřevní hmotou 
a její další zpracování. Velmi si vážíme příležitosti sdělit názo-
ry přímo na ministerstvu a především možnost si poslechnout 
směr, který nám může pomoci v budoucích strategiích našeho 
rozvoje. Řešila se dohodnutá návštěva ministra zemědělství, 
která byla bohužel kvůli aktuální situaci s COVID-19 zrušena. 
Věříme, že budeme moci ministra přivítat v novém termínu.

Společnost Dřevocentrum CZ, a.s. rozšířilo své působení  
o další sklad - tentokrát v Žatci. Jedná se již o 14. sklad v ČR. 
Vedení společnosti při příležitosti zřizování tohoto nového ob-
chodního místa představilo své plány starostce města Žatec  
Mgr. Zdeňce Hamousové. Paní starostka uvítala osobní schůz-
ku a pozitivně vnímá nové investice ve městě, které přiná-
šejí nejenom nové služby a aktivity pro Žatec a blízké okolí,  
ale dojde k rozšíření pracovních příležitostí. Jsme rádi za po-
zitivní přístup vedení města a nyní se můžeme soustředit  
na otevření nové pobočky.

Nová pobočka společnosti 
Dřevocentrum CZ v Žatci

Holding MATRIX podporuje extraligový hokej v Hradci Králové.
Vrcholný management společnosti se proto vydal na první do-
mácí zápas Mountfieldu v této sezoně. Návštěva skyboxu byla 
přitom využita pro plodná obchodní jednání. V prvním extrali-
govém kole domácí porazili po samostatných nájezdech silný 
Liberec, a navázali tak na sérii výher z venkovních ledů.

Holding MATRIX podporuje 
extraligový hokej v Hradci 
Králové

V měsíci záři bylo na divizi Automotive velmi rušno a pro ně-
které zaměstnance to znamenalo i změnu pracovního režimu. 
Ve skladu produktů 3M jsme totiž rekonstruovali vnitřní pod-
lahové plochy a manipulační plochy před skladem. Dále došlo  
i k modernizaci interiéru kanceláří.

Divize Automotive má po 
technologické přestávce

Předseda Senátu RNDr. Miloš Vystrčil
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Konference Trendy v povrchové 
úpravě a lepení byla odložena

NOVINKA V NAŠEM PORTFOLIU
Certifikovaný respirátor Covid19

Respilon® RespiPro White

Z důvodu negativního vývoje s Covid-19 v České republice 
jsme byli nuceni odložit připravenou konferenci Trendy  
v povrchové úpravě a lepení s letošním zaměřením na 
robotické broušení a eliminaci příprav povrchu před le-
pením. 

Čekalo nás teoretické i praktické představení nových 
trendů v přesném úběrovém broušení, ale i mikrobroušení 
a také nové metody leštění.  Velkou kapitolou je také odsá-
vaní kovového prachu, hlavně hliníku, na který přichází nový 
certifikovaný průmyslový vysavač.

Tématem konference bylo robotické broušení, kde 
produkty brusných systémů 3M patří k velkým benefitům 
aplikací na robotech či automatech díky vysoké výkonnosti  
a hlavně konstantnímu brusnému výkonu. Lepící techno-
logie se neustále zdokonalují. S nástupy nových výrobních 
materiálů se inovují i produkty pro jejich lepený spoj. A to 
především směrem k jejich vlastnostem jako je pevnost, 
pružnost, adheze, koheze a časům otevřených i vytvrdnutí .

Od kaučukových, přes polyuretany, MS polymery, 

akryláty, epoxidy až k metylmetakrylátovým lepidlům, to 
vše by bylo a bude k vidění na dalším ročníku naší konferen-
ce, kterou, jak pevně věříme, uskutečníme na jaře.

Důvodu k organizaci této konference máme hned něko-
lik. Kromě navázání na úspěch konference v roce 2018 je 
toto především prezentace vývoje a inovací námi zastupo-
vaných značek, a to nejen v Čechách, ale naší dceřinou orga-
nizací MATRIX Trade a.s.r.o. Trnava.

Vytváříme tak komunikační platformu, kde se potkává 
poptávka trhu s nabídkou vývojových center. Naším úkolem 
je, aby došlo k průniku a díky tomu k úspěšnému řešení.

Jsme ledoborcem, který rozráží silné ledy neprobádané-
ho i doposud nemožného.

RespiPro White je respirátor sloužící k ochraně proti 
nemoci COVID-19. Antivirový nano respirátor RespiPro 
White poskytuje díky nanovlákenné membráně ochra-
nu 99,9 % proti virům. Přes membránu neprojdou ani 
bakterie, smog, prach a pyl. Je extrémně lehký a díky 
jeho anatomickému tvaru perfektně padne na každý 
obličej. RespiPro White nabízíme ve dvou velikostech.

Tento respirátor je vyráběn za účelem ochrany proti ne-
moci COVID-19. Jak pro tento konkrétní účel vyžadují do-
poručení Světové zdravotnické organizace, je jmenovitý fil-
trační koeficient tohoto respirátoru stejný, jako jmenovitý 
filtrační koeficient FFP2 stanovený EN 149:2001+A1:2009. 

Díky svým prvotřídním vlastnostem, jako je jeho váha  
a prodyšnost, poskytne RespiPro White pocit jistoty a po-
hodlí každému uživateli při každodenním nošení.

Jak antivirový respirátor RespiPro White funguje?

Respirátor obsahuje nanovlákennou membránu RE-
SPILON®, která se skládá z extrémně husté sítě vlá-
ken. Tato vlákna brání průchodu i těch nejmenších 
pevných i kapalných částic. Navíc funguje v obou 
směrech, takže chrání nejen vás, ale i vaše okolí.

Jak dlouho mohu používat jeden nano respirátor 
RespiPro White?

Pokud používáte respirátor jako ochranu před 
prachem, smogem nebo pyly, můžete nosit masku 
opakovaně. Že nastal čas vyměnit respirátor za nový, 
poznáte jednoduše. Barva respirátoru se změní, na-
příklad se zabarví zachyceným pylem dožluta. V pří-
padě, že používáte respirátor jako ochranu proti vi-
rům a bakteriím, například v době chřipkové epidemie, 
doporučujeme nasadit vždy nový respirátor po každém 
sejmutí respirátoru z obličeje. 

Jak vybrat správnou velikost?

Abyste vybrali správnou velikost, podívejte se do tabul-
ky rozměrů. Různé ochranné prostředky RESPILON® mají 
rozdílné velikosti.

Dnes musíme plně naplnit 
naše motto: “Pro broušení  
a lepení dodáváme řešení“.

Proti čemu vás 
RespiPro White ochrání? 
viry | bakterie | prach | plísně | smog | pyl | roztoči
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 » Extrémně lehký respirátor (váha pouze 4 g)
 » RespiPro White je certifikovaný jako respirátor  
k ochraně proti COVID-19 (dle EU normy RFU 02.075 

ver. 2)
 » Nanovlákenná membrána zachycuje 99,9 % virů. Přes 

membránu neprojdou ani bakterie, smog, prach, pyl  
a dalších patogeny

 » Ideální volba na každodenní dojíždění MHD, vlakem či auto-
busem, do práce, na nákup a při návštěvě lékaře

 » Unikátní anatomický tvar bezchybně padne na každý obličej
 » Nosní klip zaručuje, že se vzduch nenasává pod masku nežádoucí-

mi cestami
 » Na obličeji masku drží dvojice gumiček (pro lepší přizpůsobení využijte 

plastovou sponu na sepnutí gumiček za hlavou).
 » Velikost M a L

Účinnost proti 
KORONAVIRŮM 

až do 0,01 µm
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Nejenom kvalitní vozy. Autocentrum 
nabízí i řadu skvělých doplňků

MOŽNOST
PŘEZUTÍ KOL

KONTROLA
PODVOZKU

TEST AUTOBATERIE
A DIAGNOSTIKA

ŠKODA ORIGINÁLNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sleva 20 %

Koupí vozu to obvykle nekončí. Pro prvotřídní komfort 
a skvělý požitek z jízdy je žádoucí i kvalitní výbava.  
Autocentrum MATRIX v Lipovce nabízí celou řadu origi-
nálního příslušenství, které skvěle doplní váš vůz znač-
ky Škoda. To vše za krásné ceny a s velkým množstvím 
slev.

ZIMNÍ KOMPLETNÍ KOLA - blíží se zima a s ní i nutnost 
přezutí. V Autocentru Lipovka najdete plechová i hliníko-
vá zimní kompletní kola těch nejlepších světových značek.  
V nabídce samozřejmě nechybí ani sněhové řetězy, které na 
horách usnadní vaše zimní radovánky.

KRYTY KOL - k dispozici jsou i designové kryty kol pro růz-
né modely značky Škoda, všechny za akční ceny. Váš vůz díky 
nim bude hned vypadat přitažlivěji.

PŘEPRAVA - potřebujete něco odvézt? Třeba lyže? Není 
nic lepšího, než si pořídit střešní boxy a nosiče. Do kufru se 
pro změnu hodí gumová vana, gumové a celoroční koberce 
nebo třeba vak na příčníky.

 

KOMFORT - důležitou součástí správného požitku z jízdy je 
komfort řidiče i spolujezdců. V modelech značky Škoda ho 
zaručí ochranné potahy zadních sedaček, comfort pack ob-
sahující dva adaptéry, jeden háček, držák multimédií, ramín-
ko a černý odpadkový koš do výplně dveří nebo nástupní 
prahy.

BEZPEČNOST A ÚDRŽBA - bezpečnost na cestách zaručí 
autolékárnička, žluté reflexní vesty nebo přední stírací lišty.

PÉČE O VÁŠ VŮZ - když vůz zaparkujete, tak nastává čas 
na řádnou péči. V Autocentru MATRIX Lipovka jsou k tomu-
to účelu připraveny různé lapače nečistot, lopatky na sníh 
nebo sada zimní kosmetiky.

ŠKODA MERCHANDISE - nejen skutečný srdcař může žít 
se značkou Škoda doslova celý den. Svou náklonnost lze vy-
jádřit prostřednictvím široké škály produktových a reklam-
ních předmětů značky Škoda. Kupte si třeba slušivé obleče-
ní, powerbanku, hodinky nebo sportovní brýle.

To vše na vás čeká v Autocentru MATRIX Lipovka.
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Se Šekovou knížkou ušetříte až 20 % za servis, díly i příslušenství.
Pokud máte vůz ŠKODA starý 4 nebo více let a chcete ušetřit peníze za opravy  nebo výměnu 
opotřebovaných dílů, pak je Šeková knížka plná slev určena právě vám. 
Šeková knížka obsahuje kupony s 20% slevou na materiál i práci u nejběžnějších oprav
a řadu dalších výhod pro vás. Dopřejte svému vozu opravdu profesionální péči
v autorizovaném servisu ŠKODA.

Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás zdarma připravena v našem servisu.
www.sekova-knizka.cz

Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let

  ABY  VAŠE 
ŠKODA ZŮSTALA    
  ORIGINÁLNÍ
Využijte až 20% slevy 
      ze Šekové knížky.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 280
www.matrix-as.cz

Untitled-185   1 19.2.2020   10:10:36

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 288, 9
www.matrix-as.cz
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Na divizi WOOD už funguje 
nová rozmítací pila

Během technologické odstávky o celozávodní dovolené 
byla na divizi WOOD vyměněna rozmítací pila.

O celozávodní dovolené jsme plánovaně vyměnili roz-
mítací pilu od firmy MS za novou rozmítací pilu od firmy 
MEBOR. Dosavadní pila MS bohužel vykazovala několik 
konstrukčně-technologických negativních vlastností, které 
nám neumožnily dosahovat technologických maxim linky. 
Jelikož platí, že „všechno zlé je k něčemu dobré“, obrátili 
jsme negativa staré rozmítací pily k získání a prohloubení 
znalostí, které uzel rozmítacích pil ukrývá. Troufám si do-
konce říci, že profesní znalosti a um našich techniků je po 
prožitém „dobrodružství“ na stejné úrovni jako u výrobců 
těchto strojních celků.

Nová rozmítací pila od firmy MEBOR je model VC 900 
DE26 - opět dvouhřídelová s dvěma motory o celkovém 
výkonu až 292 kW. Konstrukčně je robustnější a obslužně 
výrazně příjemnější, výška řezu je stejná jako u předchozí 
pily, tj. 260 mm. Již po prvním měsíci plného zatížení lze 
konstatovat, že volba rozmítací pily MEBOR přináší pozitiva 
– zejména ve stabilitě vysokého pořezového výkonu. Toto 
nás naplňuje optimizmem, neboť aktuální pořezové výkony 
celé technologie již nyní překračují hodnoty prvního polole-
tí, kdy byly na možnou mez odladěné nedostatky předchozí 
rozmítací pily.

Děkuji kolegům za odvedenou práci při výměně tohoto 
důležitého technologického uzlu a přeji nám všem úspěšné 
pokračování v nastoupené cestě.

Martin Mandys, ředitel divize MATRIX Wood

Te
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Letní Teambuilding
divize WOOD

Pracovníci divize WOOD jsou po prázdninové obměně 
rozmítací pily v plném pracovním výkonu. Významný 
podíl na jejich pracovním nasazení má určitě i velice 
povedený večer, který společně tradičně strávili před 
nástupem na celozávodní dovolenou. 

Teambuilding se tentokrát konal v restauraci s bowlingo-
vou dráhou v Černíkovicích. Ředitel divize Martin Mandys 
poděkoval svým spolupracovníkům za vynikající spolupráci 
v uplynulém období a popřál příjemnou dovolenou k na-
brání nových sil v uvolněnější „mezikoronavirové“ fázi roku. 
Následovala skvělá sportovní zábava povzbuzovaná chut-
nými pokrmy a nápoji, za což děkujeme majiteli restaurace  
a sympatickému personálu. Na místní bowlingové dráze 
díky tomuto dopingu obě soutěžící družstva vykazovala 
místy až nadstandardní výkony a nakonec vyhrály týmy oba! 
Děkujeme Martinovi Karlíčkovi za profesionální zorganizo-
vání celé akce a již nyní se těšíme na příští zápolení.
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Letní Teambuilding
divize WOOD



MATRIX INFO | 14

MATRIX INFO | windows

TECHNICKÉ
PARAMETRY:
•  6 komor v osazovacím rámu a křídle
•  velká hlavní komora pro zabudování ocelových 

výztuží v tloušťce 1,5 – 2 mm
•  osazení dvojskly nebo trojskly
•  3 kontinuální těsnící roviny
•  stavební hloubka 82,5 mm pro tloušťku zasklení 

do 54 mm
•  součinitel prostupu tepla Uw od 0,73 W/m2

•  zvuková izolace až 45 dB
•  zlepšená statika díky STV® (statickému suchému 

zasklení)
•  dorazové těsnění ve 2 rovinách
•  plastový profi l GEALAN

Typy plastových oken 
MATRIX Premium:
•  otevíravá, výklopná, kombinovaná
•  pevné zasklení i kombinované okenní prvky

Uživatelské přednosti plastových 
oken MATRIX Premium:
•  vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy
•  široká škála barev podle RAL i dřevěných 

fóliových dekorů
•  možnost výroby oken atypických tvarů
•  bezpečnost zajištěna celoobvodovým kováním 

Roto s vysokou odolností vůči vloupání
•  dlouhá životnost, odolnost proti 

povětrnostním vlivům

Uw od 0,73 W/m2

Okna pro náročné. Vyhoví nejvyšším tech-
nickým i estetickým požadavkům každého domu, 
včetně nízkoenergetického a pasivního. Kombinace 
inovativních detailů zajistí dokonalý tepelný a akus-
tický komfort. Díky atraktivnímu vzhledu se sta-
nou stylovou součástí interiéru i exteriéru. Systém 
MATRIX Premium zahrnuje plastová okna s velkou 
konstrukční hloubkou, šestikomorovým profi lem, 
v mnoha dekorech a barvách.

STV® statické suché zasklení

Stavební hloubka 82,5 mm

3 kontinuální těsnící roviny

Zvuková izolace až 45 dB

Plastová okna
MATRIX Premium

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

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

�
windows.matrix-as.cz

�

REFERENCE 
WINDOWS:

Sokolovna 
Česká Skalice

 
Realizace v regionu

MATRIX Windows realizuje výměnu otvo-
rových prvků pro fi rmu Kerson spol s.r.o. 
v nedaleké České Skalici. Budova sokolov-
ny má nová okna MATRIX Economy v bílé 
barvě s ozdobnými meziskelními mřížkami. 

Budova projde kompletní revitalizací včetně 
nové fasády a střechy. Stavba nabízí široké 
spektrum využití, je zde velký sál, restaurace,
Judo club, oddíl stolního tenisu. 

Součástí areálu jsou i tenisové kurty, vybavená 
posilovna, divadelní ochotnický soubor, pořádají 
se zde taneční kurzy a již tradiční Jiřinkový ples.

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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TECHNICKÉ
PARAMETRY:
•  6 komor v osazovacím rámu a křídle
•  velká hlavní komora pro zabudování ocelových 

výztuží v tloušťce 1,5 – 2 mm
•  osazení dvojskly nebo trojskly
•  3 kontinuální těsnící roviny
•  stavební hloubka 82,5 mm pro tloušťku zasklení 

do 54 mm
•  součinitel prostupu tepla Uw od 0,73 W/m2

•  zvuková izolace až 45 dB
•  zlepšená statika díky STV® (statickému suchému 

zasklení)
•  dorazové těsnění ve 2 rovinách
•  plastový profi l GEALAN

Typy plastových oken 
MATRIX Premium:
•  otevíravá, výklopná, kombinovaná
•  pevné zasklení i kombinované okenní prvky

Uživatelské přednosti plastových 
oken MATRIX Premium:
•  vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy
•  široká škála barev podle RAL i dřevěných 

fóliových dekorů
•  možnost výroby oken atypických tvarů
•  bezpečnost zajištěna celoobvodovým kováním 

Roto s vysokou odolností vůči vloupání
•  dlouhá životnost, odolnost proti 

povětrnostním vlivům

Uw od 0,73 W/m2

Okna pro náročné. Vyhoví nejvyšším tech-
nickým i estetickým požadavkům každého domu, 
včetně nízkoenergetického a pasivního. Kombinace 
inovativních detailů zajistí dokonalý tepelný a akus-
tický komfort. Díky atraktivnímu vzhledu se sta-
nou stylovou součástí interiéru i exteriéru. Systém 
MATRIX Premium zahrnuje plastová okna s velkou 
konstrukční hloubkou, šestikomorovým profi lem, 
v mnoha dekorech a barvách.

STV® statické suché zasklení

Stavební hloubka 82,5 mm

3 kontinuální těsnící roviny

Zvuková izolace až 45 dB

Plastová okna
MATRIX Premium

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

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

�
windows.matrix-as.cz

�
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Co vás přivedlo na Studánku  
u Rychnova nad Kněžnou?

„Na hotel Studánka mě přivedl můj 
dlouholetý kamarád Petr Kukla, který 
na Studánce v tu dobu pracoval na po-
zici vrchního číšníka. Také jsem věděl  
o řediteli Petru Čermákovi, pod kte-
rým jsem již pracoval na jiném hotelu. 
Slovo dalo slovo a uvítal jsem tuto pra-
covní změnu.“

Jaký byl pro vás začátek v Madlen-
čině hotelové restauraci?

„Samozřejmě chvíli trvá, než se 
člověk v novém prostředí trochu roz-
kouká, ale můžu říct, že i díky mým 
předchozím zkušenostem byl začátek 
o poznání jednodušší. Hodně také zá-
leží na kolektivu a ten zafungoval na 
jedničku. Mám rád, když se sejde parta 
lidí, která si vyjde navzájem vstříc.“

Nyní jste v pozici vrchního číšníka, 
jaké to je vést dvě směny a řídit celý 
kolektiv číšníků a servírek?

„Kolektiv vedu již přes tři roky  
a práce to není jednoduchá. Vzhledem  
k emotivnímu prostředí, což ve služ-
bách platí dvojnásobně, je umění dát 
dohromady nejen kolegy na „place“, 
ale také musíte dobře vycházet s ku-
chyní, která nás doplňuje při poskyto-
vání služeb k 100 % spokojenosti všech 
hostů. Dík patří i vedení hotelu, které 
nás všechny podrží, zejména v těžkých 
chvílích, jde především o komunikaci 
směrem k hostům. Na místě vrchního 
se nikdy nejedná o sólo aktivitu, ale 
snažím se o co nejlepší výsledek v rám-
ci celé restaurace.“

Můžete nám, prosím, přiblížit pro-
voz v hotelové restauraci, a v čem 
se liší hotelová restaurace od běžné 
restaurace?

„Provoz hotelové restaurace je pře-
ci jenom značně odlišný od klasické 

restaurace, kde se věnujete jednomu 
hostu a jenom po omezený čas. My 
se na Studánce věnujeme našim ho-
telovým hostům se závazkem a oče-
káváním příjemného pobytu po dobu 
dvou až tří dnů. Jdeme s ubytovanými 
po celou dobu jejich pobytu. Od sní-
daní, přes polední menu, kafíčka se 
zákuskem, až po večeře. Tady to však 
nekončí, protože je noc mladá a hos-
té relaxují, někdy i do brzkých ranních 
hodin. Jak říkám „...začátek je podle 
plánu, ale konec směny není nikdy jis-
tý!“ Ráno před šestou vystartujete na 
snídaně, kde během hodiny musíte 
mít navařeno a naaranžováno ve stylu 
bufetových stolů, pak přes dvě hodiny 
vítáte a bavíte hosty. Však to znáte  
i z domova, jaká může být rozličná ran-
ní nálada. Po snídani kratičká denní po-
rada a rozdělení úkolů pro celý kolek-
tiv. Řešíte tisíc a jednu věc, rezervace, 
diety, romantické večeře, narozeniny 
hostů, zboží, samotnou připravenost 
týmu, atd., výčet by byl podstatně 
delší. Poledne někdy překvapí vět-
ším zájmem ze strany místních, a to 
je pak mazec, když máte obsluhovat 
více než třicet hostů. Číšníci se neza-
staví. Takto to frčí po celý den, kde lí-
táte mezi terasou a sálem, restaurací  
a bowlingem. Na večeře musíte za-
řadit o jednu rychlost výše, protože 
nikoho nezajímají kilometry ve vašich 
nohách. Za dveřmi na minutu přesně 
čekají hosté se slovy “...my máme hlad, 
jsme unavení z toho vašeho relaxu“ 
no není to skvělé? Po rádoby zavírací 
době kmitáme další hodinu na přípra-
vách pro snídaně na další den.  Náš 
provoz v hotelové restauraci je oprav-
du bohatý a náročný.“

Je pravdou, že host má vždy pravdu, 
nebo to někdy neplatí?

„Toto letité heslo by samozřejmě 
mělo platit, ale mohu potvrdit, že ně-
kteří z hostů si pletou naši práci obslu-

hy hostů v restau-
raci, s „posluhou“ 
a tady musíte být 
nekompromisní 
profesionál kaž-
dým coulem.“ 

Jak vás tak 
poslouchám, 

tak obsluha v restauraci musí zvlá-
dat hlavně vlastní „JÁ“?

„S tímto musím naprosto souhlasit, 
naše práce je především o komunikaci 
a zase o komunikaci s hosty, psychic-
ké a fyzické připravenosti s věčným 
úsměvem na rtu.“

Baví vás stále práce číšníka v hote-
lové restauraci?

„Přirozeně mě práce v obsluze baví, 
jako někdo rád opravuje auta a dělá 
mu radost jezdící vozidlo, tak mě nabíjí 
spokojenost hostů a dobrá parta lidí, 
která dělá dobrou náladu na place.“

Jaké známé osobnosti jste na Stu-
dánce obsluhoval?

„Určitě si vždy jako první vybavím 
první dámu ČR, jinak těchto osobností 
bylo na Studánce hodně. Nakonec se 
můžete sami podívat do naší knihy ná-
vštěv. Myslím si, že v hotelové recepci 
je již druhá popsaná návštěvní kniha. 
Určitě nebudu dále jmenovat, abych 
na někoho nezapomněl.“

Navštěvují Studánku i místní hosté 
z Rychnovska?

„Máme stálé hosty z Rychnovska  
a blízkého okolí, kteří si nedovedou 
odepřít každou naši gastronomickou 
novinku. U tradičních akcí se zamě-
řením na naše místní hosty slavíme 
úspěch, ale někdy to nejde úplně do-
hromady. Při plném hotelu nemůžete 
vyhovět v plném rozsahu všem, tak na-
stupují různá omezení. Jak se říká, nej-
sme nafukovací a snažíme se za všech 
okolností držet náš styl (standard). 
Pokud u nás někdo narazí na zavřené 
dveře - v uvozovkách, tak pro naplně-
nou kapacitu restaurace.“

Povíte nám nějakou kuriózní histor-
ku z vaší profesní praxe?

„To tady budeme asi do rána, ale 
řeknu to jinak „Co se v hotelu upeče, 
to se tam i sní!“ 

Slavíme X. výročí Studánky a pět 
let vaší práce, tak se nabízí provést 
hodnocení. Je pro vás hotel Studán-
ka jasnou volbou?

Vrchní číšník hotelu Studánka ****

Jan Kalhous 

Někdy je to náročné, 
ale práce „na place“ mě baví
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„Táhnu s hotelem 
již šestou letní sezonu  
a jsem za to rád. Po 
ohlédnutí vidím, jak se na 
Studánce stále pracuje  
s trendy věcmi, na kte-
rých se vždy rád spo-
lupodílím. Ve srovnání 
s kolegy z oboru mohu 
konstatovat, že převyšu-
jeme vlastním nasazením 
mnohem větší hráče na trhu 
hotelnictví. Snad to nezní moc 
nabubřele, ale jsem pyšný na 
práci odvedenou pro Studánku  
a Studánka může být pyšná 
i na celý kolektiv, který 
dýchá pro letovisko 
Studánka.“

Můžete nám odtajnit, co zajímavého 
chystáte na Silvestra?

„Nechejte se překvapit, ale program 
bude jako každý rok skvěle vyvážený. Za 
restauraci vám mohu slíbit, že určitě ne-
budete na suchu!“

Nemohu si odpustit dotaz, co vzkážete 
z hotelu současným i budoucím hostům 

letoviska Studánka?

„Poděkování bude na prvním místě  
a vyslovené přání na zachování příz-

ně na druhém. Je u nás spous-
tu krásných míst, ale Stu-

dánka je samojediná  
a je tu pro Vás!“
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POLÉVKA

DEZERT

150 g   PEČENÝ MARINOVANÝ KANČÍ BOK Z FARMY TŘEBEŠOV 

                           NA RESTOVANÝCH ŠPECLÍCH S PETRŽELKOU, ČESNEKOVÉ PYRÉ, 

                           PIKANTNÍ SALZA   1 (pšenice), 3, 7, 9

120 g   PRSA Z DIVOKÉ KACHNY S DATLOVOU OMÁČKOU A HROZNOVÝM

                           VÍNEM, POLENTOVÉ PLACKY   3, 7, 9

150 g   HOVĚZÍ ROLKA Z BIO FARMY LIBCHAVY A´LA ŠPANĚLSKÝ 

                           PTÁČEK, DIVOKÁ RÝŽE   1 (pšenice), 3, 7, 9, 10

300 g   SALÁT S QUINOOU A CIZRNOU, PEČENOU DÝNÍ HOKAIDO 

                           A POŠÍROVANÝM KUŘECÍM MASEM, OPEČENÁ BAGETA
                            1 (pšenice), 3, 7, 8, 11

195 Kč

235 Kč

285 Kč

195 Kč

0,2 l   KRÉMOVÁ BATÁTOVÁ POLÉVKA S KOKOSOVÝM MLÉKEM 
                            A SYPANÁ ČOČKOU   7, 9

75 Kč

100 g   DORTÍK Z ČERVENÉ ŘEPY, MASCARPONE S OSTRUŽINOU
  3, 7, 8, 11

98 Kč

HLAVNÍ CHOD

www.hotelstudanka.cz

Hotel Studánka, Letovisko Studánka 505, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: + 420 494 389 200, email: recepce@hotelstudanka.cz, GPS: 50.1684647N, 16.3197994E

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ!

PODZIMNÍ MENU
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KAREL POLÁČEK - spisovatel, humorista, novinář, au-
tor románu Bylo nás pět

*22. března 1892, Rychnov nad Kněžnou

† 21. ledna 1945, Gliwice

Rasová perzekuce za nacistické okupace přivedla Po-
láčka do koncentračního tábora. Až v 90. letech dosvěd-
čila účastnice pochodu smrti Klára Baumöhlová, že Po-
láček přežil transport z Osvětimi do tábora Hindenburg 
a následně se účastnil pochodu do tábora Gleiwitz. Dne 
19. ledna jej viděla naposled.

Edudant a Francimor

U příležitosti oslav 5 let znovuzrození Studánky (v roce 
2015) jsme u vstupu umístili pokřivená zrcadla Edudanta  
a Francimora, hlavních postav stejnojmenné Poláčkovy kni-
hy pro děti vydané v roce 1933. Zde otištěné ilustrace jsou 
od výtvarnice Jarmily Haldové ze Sedloňova.

Muži v offsidu

Děj románu se odehrává v prostředí fanoušků fotba-
lových klubů FK Viktoria Žižkov a SK Slavia Praha. Slávista  
a milovník mariáše, fotbalový internacionál Láďa Vízek, 
před pěti lety na Studánce pobesedoval s fotbalovými fan-
dy a rozdal si to v kartách s milovníky hry mariáš v duchu 
„Praktické rukověti Hry mariáš“ od Karla Poláčka.

Bylo nás pět

Podle románu natočil režisér Karel Smyczek televizní se-
riál, jehož děj se odehráva ve třicátých letech 20. století. Za-
chycuje dětství kamarádů - Rychnováků: Petra Bajzy, Čeňka 
Jirsáka, Antonína Bejvala, Edy Kemlinka a Pepka Zilvara.

Les Mots brisés / Rozsypaná slova

Překladatel a publicista Martin Daneš žijící ve Francii ve 
svém románu Rozsypaná slova vzdává hlubokou poklonu 
rychnovskému rodákovi. Zachycuje v něm závěrečné obdo-
bí života Karla Poláčka v období druhé republiky a Protekto-
rátu až do spisovatelovy smrti. Autor Martin Daneš přeložil 
do francouzštiny romány Bylo nás pět a Muži v offsidu.

Z Praktické rukověti Hry mariáš / Kniha Mariáš a jiné 
živnosti

„Pro velikou většinu lidí je hra v karty jedinou příležitos-
tí k intenzivnímu přemýšlení. Hra mariáš podporuje ducha 
společenského, dává příležitost k řešení problémů národ-
ních i sociálních i náboženských. Jakožto rozumný sport sílí 
svalstvo, mírně rozjařuje a dává zapomenouti na všechny 
trudy a útrapy života vezdejšího. Pro tento eminentně ná-
rodní a lidovýchovný význam mariáše apelujeme na rozho-
dující činitele, aby mariáš byl pojat do učebného plánu jako 
povinný předmět vyučovací.

Na Studánce
   s Karlem Poláčkem
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Sortiment tuhých paliv
k zakoupení na našem eshopu 

eshop.drevocentrum-as.cz

A čím topíte v zimě vy? 
Odborníci z Dřevocentra radí

Topná sezona se blíží mílovými kroky, pokud se i vy 
chcete ohřát v teple domova, je nejvyšší čas začít pře-
mýšlet, kterým z dostupných paliv budete svou domác-
nost vytápět.

Pokud svou domácnost vytápíte elektřinou či plynem, je 
volba jednoduchá, otočíte termostatem na radiátoru a ký-
žený výsledek je dostaví. Avšak stále více lidí vytápí své do-
mácnosti uhlím, štípaným dřívím, briketami nebo peletami.

Ne vždy se jedná o otázku volby, obyvatelé malých měst 
nebo vesnic, kteří nemají možnost topit plynem, jsou odká-
zání na vytápění tuhými palivy.

Pryč jsou doby, kdy od začátku jara správný hospo-
dář trávil každou volnou chvíli v lese a těžil dříví, kterým 
bude celou zimu topit. V současné době existuje mnoho 

specializovaných firem, které se o těžbu dřeva postarají za 
vás. Vy se nemusíte starat ani o zpracování či dovoz. Prostě 
si objednáte již naštípaná polena, která už jen v klidu za-
pálíte. Výhodou topení dřevem je nejen jeho nízká cena  
(v porovnání s ostatními tepelnými zdroji), ale také šetrnost 
k životnímu prostředí – dříví je totiž ekologické palivo. Při 
výběru palivového dříví dbejte také na druh dřeviny. Měkké 
dříví je ideální pro rozdělání ohně, popř. pokud potřebujete 
rychlý a stálý žár, tak k tomuto účelu doporučujeme smrk 
či borovici. Pro dlouhodobý a stabilní oheň vybírejte dub 
či buk. 

Dbejte také na to, aby dříví, které kupujete, bylo pro-
schlé, jelikož vlhkost dřeva má velký vliv na samotnou vý-
hřevnost.

Další možností je vytápění dřevěnými peletami, které již 
není ničím neobvyklým. Dřevěné pelety se vyrábějí z odpa-
du, který vznikne při dřevovýrobě. Prodej automatických 
kotlů na pelety přitom rok od roku roste. Výhoda vytápění 
dřevěnými peletami je právě v automatickém kotli, který se 
pro toto vytápění používá. Topení tímto způsobem je velice 
komfortní, kamna jsou většinou vybavena šnekovou násyp-
kou s automatickým podavačem. Pelety se tedy s ohledem 
na velikost násypky doplňují zpravidla jedenkrát za týden. 
Nejmodernější kotle na pelety mají možnost připojení na 
wi-fi, kotel můžete tedy ovládat pomocí mobilní aplikace. 
Není nic příjemnějšího než přijet z vycházky do vyhřátého 
domova. Pelety jsou velice náročné na skladování, není 
možné je skladovat ve vlhku, kdy dojde k jejich znehodno-
cení. Vždy vyžadují suchý prostor.

Nesmíme zapomenout ani na brikety. Hlavní výhodou to-
pení dřevěnými briketami je jejich univerzální použití, dře-
věné brikety jsou totiž vhodné do všech typů topidel, může-
te je použít nejen v krbu, v kotli, ve které spalujete dříví, ale 
také v zahradním grilu. Při vytápění dřevěnými briketami 
dbejte na správnou volbu briket. K rychlému žhnutí je vhod-
né vybrat brikety z měkkého dřeva s otvorem uprostřed, 
který umožňuje snadnější zátop a rychlejší prohřívání. 

Pro dlouhodobé vytápění je lepší sáhnout po briketách 
plných vyráběných z dřeva tvrdého. Topení dřevěnými bri-
ketami je čisté, jednoduché a ekonomické. Popel lze navíc 
použít jako přírodní hnojivo. Dřevěné brikety jsou nenároč-
né na skladování, v suchém prostoru je lze totiž skladovat 
i několik let.

A čím topí profesionálové z Dřevocentra CZ? Z našich 
vlastních zkušeností vám můžeme doporučit topení dřevě-
nými briketami!

V měsíci říjnu vám tyto nabízíme 
za akční cenu. 

K zakoupení na našem e-shopu  
a také na všech 13 pobočkách  

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

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

Nic dřevěného 
nám není cizí.

13x
 v ČR

Nakupujte bez front! 
V našem e-shopu kdykoliv a z pohodlí 
Vašeho domova nebo fi rmy.

Brikety z jehličnatých dřevin
»   Ekologické brikety jsou vyráběny ze směsi modřínového a smrkového dřeva bez pojiv a příměsí.
»   Dřevěnými briketami lze topit v krbu, v kotli na tuhá paliva i kachlových kamnech. 
»   Vlhkost briket je max. 12% a výhřevnost dosahuje 17 MJ/kg.
»   Brikety dodáváme v balení 8 kg (+- 5%), rozměr balení cca 245 x 75 x 450 mm.
»   Odběr možný od jednoho balení po celé palety (paleta = 1 000 kg).

Ce
na

 4,
38

 Kč
 za

 1 k
g. 

Brikety MATRIX je možné zakoupit i přímo u výrobce, 
společnosti MATRIX WOOD, Třebešov u Rychnova nad Kněžnou.



Kančí hřbet na smetaně 
s brusinkami 

a karlovarským knedlíkem

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

Suroviny:                                                                                       
Maso

� 1 000 g kančí hřbet • 300 g cibule 
• 2 g rozmarýnu • 5 g nového koření 
• 5 g jalovec • 2 g bobkový list • 2 g pepře 
• 300 g mrkve • 200 g celeru • 200 g kořenové 
zeleniny • 200 g smetany • 1 l vývaru 
• 50 g cukru • 50 g citronu • 120 g brusinek 
• 3g soli • 150 g sádla

Karlovarský knedlík

• 1 500 g housky • 100 g anglické slaniny 
• 4 ks vejce • 100 g cibule • 100 g másla 
• 200 g mléka • 200 g mouky polohrubé 
• 1 g muškátového květu • 2 g soli 
• 10 g hladkolisté petrželky

Postup: 
Na kančí hřbet

Maso okořeníme solí, pepřem, vetřeme byliny a orestujeme na sádle, vyjmeme a dáme stranou. Na výpeku orestujeme cibuli, 
přidáme nakrájenou kořenovou zeleninu a vše opečeme, Přidáme opečené maso a směs svázaného koření, oloupaný citron 
a vše orestujeme a následně zalijeme vývarem a vodou. Přendáme do pekáče s pokličkou a dáme péct do trouby na 180° C na 
1,5 hodiny. Maso po upečení vyndáme a zeleninu s výpekem rozmixujeme, dochutíme solí, cukrem, citronovou šťávou, hotovou 
omáčku zjemníme smetanou. 

Karlovarské knedlíky

Housku nakrájíme na malé kousky, přidáme najemno nakrájenou a orestovanou cibulku, slaninu, přidáme žloutky a sníh z bílků, 
mléko, sůl, pepř, muškátový oříšek, zaprášíme moukou. Promícháme a těsto zabalíme ve tvaru válečku do potravinářské folie 
a utáhneme, a dáme vařit na 30 min. na páru při 100°C.

Na talíř servírujeme karlovarské knedlíky nakrájené na kolečka, maso, přelijeme omáčkou a přidáme brusinky. Dobrou chuť.

120
min

5
porce
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Naši oslavenci v říjnu 2020

divize Wood
Navrátil Jaroslav
Štenclová Zdeňka
Václavík Martin

Dřevocentrum CZ
Cvrková Michaela
Majtánová Miroslava
Míšek Tomáš
Polkoráb Milan
Kouřil Petr
Mládek David
Janda Jiří
Cvrček Petr

Matrix Hotels, s.r.o.
Matoušek Petr
Rydlo Matěj

Farma Třebešov s.r.o.
Bielawská Romana
Tomasová Irena
Hejnová Eva

divize Automotive
Držmíšek Jiří

divize Autocentrum
Moravec Miroslav
Jirušková Dagmar
Škopová Zdenka
Krynek Josef
Bečková Erika
Váradyová Michaela 

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.



Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

    VÝHODNÉ CENY FILTRŮ 
PEVNÝCH ČÁSTIC

ŠKODA Economy DPF

 již od 12 900 Kč
Uvedená cena je doporučená maloobchodní cena ŠKODA AUTO a.s. včetně DPH platná do odvolání, nebo do vyprodání zásob.
Cena neobsahuje montáž. Uvedená cena je platná při vrácení původního DPF fi ltru. Kompatibilitu DPF fi ltru vždy konzultujte se svým autorizovaným partnerem ŠKODA.

Hledáte řešení nefunkčního nebo zcela odstraněného fi ltru pevných částic?

Šetřete fi nance i své zdraví a pořiďte si kvalitní a spolehlivě fungující ŠKODA Originální fi ltr pevných částic. Pokud vlastníte vůz starší 4 let, 
můžete využít akční nabídky ŠKODA Economy DPF fi ltrů, které refl ektují zůstatkovou hodnotu vašeho vozidla. Navštivte náš autorizovaný 
servis ŠKODA, pomůžeme vám najít efektivní řešení. 

Pouze správná funkce fi ltru pevných částic zaručí: 

 bezvadný chod motoru  nižší spotřebu paliva
 menší opotřebení dalších součástí motoru  další roky bezstarostného provozu vozidla

 
ŠKODA Infolinka 800 600 000 nebo www.skoda-auto.cz

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


