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Slovo ředitele 
Hotelu Studánka
Petr Čermák

Téma čísla: 4Hotel Studánka oslavil 10 let své  
novodobé existence
Deset let života. Je to hodně nebo málo? V případě hotelu, který 
je nikdy neusínající  tepající živý organismus je to období, za které 
se toho stihne odehrát opravdu mnohé. Deset let života znovuob-
noveného Letoviska Studánka s ním žije i jeho ředitel Petr Čermák.

10Rozšiřování areálu MATRIX Wood 
stále pokračuje. Přijeli i archeologové
Nepřetržitá několikaroční práce na zvelebování dřevařského areálu 
společnosti MATRIX stále pokračuje. Aktuálně poslední fází je zvět-
šení manipulačního skladu kulatiny, který je již delší dobu na hraně 
své kapacity. Nově bude mít sklad téměř 3 ha. V současné době zde 
probíhají archeologické práce.

Vážené čtenářky a čtenáři,

vzhledem k tomu, že cestovní ruch a potažmo 
hotelnictví je v letošním roce jedno z nejpostiženěj-
ších odvětví, tak mi dovolte krátké zamyšlení a snad  
i radu.

Tento rok ukázal všechny slabiny naší společnosti, 
ale také odkryl všechny silné stránky. Dokázal to, že 
v každé době se daří kreativitě, invenci a vnitřní síle 
každého z nás. A z nás se sestává tato společnost.

Buďme vnitřně silní a ukažme každý z nás co v nás 
je dobrého a dívejme se s optimismem do budouc-
nosti ! 

Přeji vám pevné zdraví.

Petr Čermák

14Nový vůz si můžete v Lipovce 
koupit třeba právě dnes!
Značka ŠKODA  letos slaví 125 let, tak kdy jindy si koupit nový  
a vysoce kvalitní vůz značky ŠKODA než právě nyní? Přestože žijeme 
ve složité době plné  různých omezení, nový vůz mladoboleslavské 
značky si můžete objednat třeba zrovna dnes! Více pro čtenáře 
MATRIX Info prozradila vedoucí prodeje nových vozů v Autocentru 
MATRIX Lipovka Zdenka Škopová.

18Když plastová okna MATRIX, 
tak s profilem Gealan
Designové, funkční, trvanlivé, recyklovatelné a cenově dostupné, 
takové mohou být vaše domovní či posuvné dveře i okna. Stačí při 
jejich výběru pamatovat na GEALAN. Jedinečný profil vám zajistí te-
pelnou pohodu a vašemu domovu přinese patřičný šmrnc. Plastová 
okna MATRIX Premium jsou z těch, která výhody GEALANu využí-
vají.

12V září to byl už rok, co divize MATRIX Automotive otevřela nové 
Techcentrum, Laboratoře lepení a servisní dílny. Přelomová udá-
lost v historii česko-slovenské jedničky na poli lepicích a brousících 
technologií byla důležitá i pro Univerzitu Pardubice, se kterou Au-
tomotive již dlouhá léta spolupracuje.

Posouváme obor Automotive  
o pořádný kus dále

MĚNÍME STAROSTI
     NA ZIMNÍ
   RADOSTI
Zimní servisní prohlídka včetně zátěžového testu

autobaterie jen za  249 Kč

Sleva 20 %

MOŽNOST 
PŘEZUTÍ KOL

TEST AUTOBATERIE 
A DIAGNOSTIKA

ŠKODA ORIGINÁLNÍ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONTROLA 
PODVOZKU

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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



MATRIX INFO | 4

Hotel Studánka oslavil 10 let své 
novodobé existence

Deset let života. Je to hodně nebo málo? V případě ho-
telu, který je nikdy neusínající  tepající živý organismus 
je to období, za které se toho stihne odehrát opravdu 
mnohé. Deset let života znovuobnoveného Letoviska 
Studánka s ním žije i jeho ředitel Petr Čermák.

Pane řediteli, X. výročí a přes deset let vaší práce pro 
letovisko Studánka, jaké jsou vaše pocity ze života ce-
lého letoviska Studánka?

„Ptáte-li se mě na pocity, tak vzhledem k tomu, že jsem 
celoživotním a asi nenapravitelným optimistou, nemohou 
být pocity jiné než hezké. Důkazem toho je ta relativně 
dlouhá životní etapa spojená se Studánkou. V místě, ve 

kterém nebudu mít dobrý pocit, nemohu pracovat. Ale jsem 
také poměrně „těžkým pragmatikem“ a pokud zapojím tuto 
sféru svého myšlení, tak musím označit projekt „Znovuob-
novení Letoviska Studánka“ za nejnáročnější práci svého 
profesního života a vím, že jsem ji zvládnul a snad i zvládám 
díky své profesní zkušenosti (9 hotelů). Ale svoji roli sehrála 
i životní zkušenost.“

Hosté hodnotí Studánku jako velmi úspěšný wellness 
hotel, co se skrývá za dobrým renomé hotelu?

„Deset let tvrdé práce managementu hotelu a celého 
jeho týmu. Ale také nemohu zapomenout na to, že již cca 
4 roky před otevřením Studánky se investorská skupina 
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Hotel Studánka oslavil 10 let své 
novodobé existence

(manželé Burianovi) věnovali celému konceptu celého Le-
toviska. Tam byl vložen ten správný základ. Projevilo se 
i to, že jsou místní a tím pádem znali historii a duši celého 
místa.“

Asi pro vás nebude jednoduché říci jenom jedno jmé-
no s největším podílem na životaschopnosti letoviska 
Studánka?

„Právě opačně, bude to velmi jednoduché,  Burian-ová.  
Nebýt manželů Burianových, tak by Studánka v této podo-
bě nestála.“

Která chvíle za dobu provozu z vašeho pohledu byla pro 
hotel nejtěžší?
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„V kontextu tohoto roku by se mohlo zdát, že období 
C-19, ale pokud se ptáte na můj osobní pohled, tak to bylo 
období otevírání hotelu v roce 2010 a celé začátky.“

Slyšel jsem, že máte nové wellness, s jakým úmyslem 
jste se pustili do úprav?

„Celou desetiletku se snažíme inovovat a vymýšlet pro 
naše hosty něco nového. Máme velkou část „věrné“ kliente-
ly a tito hosté si zaslouží, aby byli překvapováni. Z minulých 
let mohu připomenout work-outové hřiště (nejen pro ho-
telové hosty), přístavbu salonku Včelný, úpravu Motýlí za-
hrady, přístavbu Priesnitzova altánu a mnoho dalšího. No, 
a když k tomu připočtete 10 let hotelové využití wellness, 
tak je jasná odpověď.“

Krásné prostředí, hezký hotel, interesantní pokoje, ani 
jsem nezaznamenal žádné výrazné opotřebení, přitom 
jste nezvykle vytíženi?

„Vytíženost hotelu je dlouhodobě vysoká a tím pádem 
opotřebení fyzické i morální je vysoké. Díky dobrému hos-
podaření hotelu a rozumnému investorovi vše průběžně 
inovujeme a udržujeme. Samozřejmě je to vše za nemalých 
finančních výdajů.“

Máte u vás na Studánce štěstí na lidi, nebo řešíte jako 
většina firem nedostatek kvalitního personálu?

„Odpověď na tuto otázku by mohla být relativně dlouhá 
studie a studijní materiál pro HR manažery, ale já to zkrátím. 
Personální otázku řeším dnes a denně a mám štěstí na lidi.“

Jaké vás ve spojení se Studánkou napadne na první 
dobrou číslo?

„Desítka. Otevřelo se, desátého, desátý, roku dva tisíce 
deset a slavíme deset let výročí, jsem tady deset let v pro-
vozu.“

Co můžou hosté od letoviska Studánka očekávat v dal-
ších letech?

„Nebudu prozrazovat naše investiční záměry – to se ne-
chte překvapit. Co mohu prozradit je to, že pod mým ve-
dením se vždy budu snažit, aby se našim hostům dostalo 
milého přijetí, profesionální péče a hlavně toho, čemu já 
říkám „lidskost“.“

Které motto Studánku nejlépe vystihuje, a co pro vás 
znamená?

„…víc než hotel, jde nám o osobitý přístup ve všech smě-
rech.“

Co řeknete na spojení „Každý hotel má takové hosty, 
jaké si zaslouží!“

„Ano, je tomu tak, ale také platí to, že se hotel s hosty 
navzájem vychovávají, což znamená, že se musí a chtějí vzá-
jemně respektovat.“

Komu máte potřebu poděkovat, popřát, učinit pozvání, 
jménem svým a hotelu?

„Nezlobte se, ale nebudu personifikovat - těch jmen 
by bylo mnoho a určitě bych na někoho zapomněl a to 
nechci. Já bych rád poděkoval našim předkům za to, že 
poslouchali přírodu, že s ní uměli žít a díky tomu stavěli  
v takových místech jako je STUDÁNKA.“

Snad poslední otázka, co vzkážete současným i budou-
cím hostům letoviska Studánka?

„Přijďte, přijeďte a povídejte si s námi o všem, co máte 
rádi, co se vám líbí či nelíbí. Je to pro nás inspirující!“

Bc. Petr Čermák – ředitel hotelu Studánka****
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Nové wellness v Hotelu Studánka
Wellness a terapie nabíjí energií, propracované well-
ness programy spolu se zkušenými maséry efektivně 
nabijí hosty novou energií. 

Oblíbené jsou zejména Pivní lázně nebo Anti Aging pro 
ženy. V příjemném prostřední můžete využít širokou nabíd-
ku wellness a spa procedur, kosmetiky, pedikúry, bazénu, 
saun, či vyzkoušet léčebný účinek tepla a slunečních pa-
prsků. 

Svět vody je světem harmonie a zdraví, proto je k dispo-
zici lázeňský bazén a vířivky nebo se můžete projít po obláz-
cích v horké a studené vodě.

Můžete také okusit výjimečnost vyhřátého prostoru slun-
cem a komplexu saun spolu s léčebnou inhalací, které vám 
zaručí jedinečnou přírodní léčbu. 

Neopakovatelná atmosféra bylinkové parní lázně, fin-
ských saun spolu s léčivou silou místní vody, na kterou je 
celý hotel napojen, snoubí harmonické spojení hydrotera-
pie, aromaterapie a haloterapie. Hydromasážní vana v sobě 
spojuje několik kombinací jedinečných procedur a funkcí, 
které pomáhají regulovat metabolismus, eliminovat svalo-
vé a cévní napětí, redukovat stres, stimulovat smysly, a tak 
předcházet nemocem.
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Tradiční zamykání Lesa Včelného 
se i přes nepříznivou situaci uskutečnilo

Samoobsluha může být různá. Třeba i v lese. Těšili jsme 
se na každoroční ZAMYKÁNÍ LESA na Studánce, ale 
vzhledem k mnohým omezením, jsme s jeho realizací 
váhali. 

Jde sice o akci venku, ale kdo chodí pravidelně ví, že 
množství lidí na stanovištích bylo mnohdy větší, než je nyní 
povoleno. A tomu jsme se chtěli vyhnout, abychom nikoho 
neohrozili. Nakonec jsme se tedy rozhodli pro variantu sa-
moobsluha. Tím pádem pro vlastní zodpovědnost každého 
účastníka. A jsme moc rádi, že jsme to udělali. Zůstali jste  
i tak lesu věrni a kolem 14 hod se začínalo plnit parkoviště. 

Úkoly jste zvládali samostatně a s dostatečnými rozestupy. 
Děti nám naplnily dva košíky vlastnoručně vyrobenými hříb-
ky, naučily se je rozeznat mezi ostatními houbami, zahrály 
si na neposednou veverku, která škádlí lišku házením šišek  
a prolézaly pavučinky podobné podhoubí i lesní překážko-
vou dráhu.

V cíli si každý mohl vybrat zlatou samolepící medaili  
s knoflíkem pro štěstí a knížečku na památku.

Děkujeme všem malým i velkým, kteří se akce zúčastnili  
a chovali se ohleduplně k lesu i k sobě vzájemně.
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MATRIX si připomněl  
výročí vzniku republiky 
Už sto a dva roky uplynuly od doby, kdy vzniklo samostatné 
Československo. Nejvýznamnější státní svátek si pravidelně 
připomíná i společnost MATRIX. Ředitel divize Automotive  
a dlouholetý zastupitel obce Třebešov Jaroslav Švarc 28. října 
položil květiny k pomníku legionářů, který stojí již dva roky na 
okraji obce Třebešov a na jehož financování se společnost po-
dílela.

Autocentrum MATRIX Lipovka a centrum Orion Dlouhá Ves, 
to je spojení kráčející ruku v ruce již dlouhé roky. Pracovníci 
Centra ORION, které se stará o handicapované spoluobčany, 
dělají Autocentru společnost na venkovních akcích. Postaví si 
svůj stánek a nabízejí výrobky klientů, třeba takový, jaký je na 
fotografii. Bohužel letos jsme stihli pouze jednu venkovní akci 
v Solnici. Věříme, že v příštím roce jich bude víc. 

Spolupráce Autocentra MATRIX 
a Centra ORION bude  
pokračovat i v budoucnu

Propracovaná logistika je pro výrobní proces nezbytnou sou-
částí. Proto jsme zahájili projekt zateplení prostoru mezi hala-
mi pro výrobu lepených konstrukčních hranolů a hoblovacím 
centrem. Nově zateplený prostor o výměře 1000 m2 pomůže 
urychlit a zefektivnit výrobní proces. Dalším krokem pak bude 
automatické balení, které výrazně zefektivní expediční a skla-
dovací procesy. 

Inovace pro 
lepené konstrukční hranoly 
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Rozšiřování areálu MATRIX Wood 
stále pokračuje. Přijeli i archeologové

Nepřetržitá několikaroční práce na zvelebování dřevař-
ského areálu společnosti MATRIX stále pokračuje. Ak-
tuálně poslední fází je zvětšení manipulačního skladu 
kulatiny, který je již delší dobu na hraně své kapacity. 
Nově bude mít sklad téměř 3 ha. V současné době zde 
probíhají archeologické práce.

A proč se k rozšíření manipulačního skladu v Třebešově 
vlastně přistoupilo?

„Obecně by se dalo říct, že velikost manipulačního skladu 
je na kapacitu naší pily hraniční. Rozšířením manipulačního 
skladu si budeme moci dovolit dělat přesnější třídění kula-
tiny. Zároveň rozšíříme sklad hotové výroby a sklad vstup-
ního materiálu na KVH, abychom dokázali pružněji vykrývat 
poptávky KVH hranolu,“ prozradil zástupce ředitele divize 
Ing. Ondřej Jäger s tím, že současná plocha má 1,88 ha  
a rozšiřujeme o jeden ha. Nová celková plocha bude tedy 
2,88 ha.

Firma MATRIX a. s. si za své sídlo vybrala obec Třebešov, 
ležící na mírném svahu nad řekou Bělou, místo s velmi pří-
jemnými přírodními podmínkami, oblíbené už od konce 
doby kamenné. Již dávno je zřejmé, že první písemná zmínka 
o obci z roku 1360 je jen číslo. Do skutečně nejstarších dějin 

promlouvá jednak nález pohřebiště ze starší doby železné 
u rybníčka při výjezdu na Lično, dále pak zjištění z desítek 
drobných archeologických výzkumů, uskutečněných na nej-
různějších místech v obci, všude tam, kde se stavělo, nebo 
jinak vstupovalo do země. V místě pohřebiště označeném 
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památníkem existuje i o něco mladší sídliště, užívané Kelty, 
posléze pak Germány. Nejstarší slovanskou osadu nachází-
me jen o pár set metrů severněji (vzhůru po potoce), na mís-
tě rodinných domků, budovaných v posledních letech. A jen 
kousek od ní, na druhé straně silnice, pod cestou vedoucí 
na záhumení, bylo nalezeno již výše zmíněné osídlení konce 
doby kamenné (kultura nálevkovitých pohárů).

Archeologický dozor byl samozřejmě prováděn i na 
jednotlivých stavbách, provázejících růst výroby ve firmě  
MATRIX. Základem je zhlédnutí výkopů, které zasahují do 
podloží – tedy zde do žluté jílovité půdy. V předchozích le-
tech, kdy jsme především hledali areál středověké tvrze, 
na níž v podstatě hlavní sídlo firmy leží, jsme nepochodili, 
nálezy nebyly ani na žádné z rozsáhlých zpevněných ploch. 
Situace se proměnila až před několika dny, po 7. říjnu 2020. 
Na hektarové skrývce pro další zpevněnou plochu za pen-
zionem se objevily první pravidelné tmavší skvrny v jinak 
žlutém podkladu. Záchranný archeologický výzkum, který 
provádí Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad 
Kněžnou, byl zahájen souběžně s probíhající skrývkou. Na 
ploše se objevují jednotlivé kůlové jamky – pozůstatky po 
dřevěných konstrukcích ukotvených do země, ne zcela pra-
videlně rozmístěné hluboko zatlučené kůly (výjimkou nej-
sou ani 50cm hluboké jamky, připočteme-li 40cm ornice, 

původní hloubka byla kolem 90ti cm), sídlištní jámy a vývra-
ty původních stromů. Situace je zatím jen přibližně datová-
na několika keramickými zlomky do staršího zemědělského 
pravěku – nejspíše do konce doby kamenné. Je velmi po-
dobná nalezišti prozkoumaném před několika měsíci v ne-
dalekém Domašíně při stavbě obchvatu.

Vzhledem k ročnímu období výzkum probíhá ve velice 
složitých klimatických podmínkách, zkoumaná plocha byla 
opakovaně zaplavena při deštích a ani skrývka nemůže 
probíhat tak rychle jak by si všichni přáli.  Nicméně kopáči 
a technici firmy Statum, která na výzkumu pracuje v pod-
mínkách, připomínajících bahenní lázně, stále postupují 
a je za nimi již více než 200 prozkoumaných objektů. Tak 
bude možné uvolnit více než polovinu skrývky pro finalizaci 
zpevněných ploch a doufat, že počasí bude trochu vlídné  
a umožní co nejrychlejší další postup.

PhDr. Martina Beková 
Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou
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Posouváme obor Automotive 
o pořádný kus dále

V září to byl už rok, co divize MATRIX Automotive ote-
vřela nové Techcentrum, Laboratoře lepení a servisní 
dílny. Přelomová událost v historii česko-slovenské jed-
ničky na poli lepicích a brousících technologií byla dů-
ležitá i pro Univerzitu Pardubice, se kterou Automotive 
již dlouhá léta spolupracuje.

„Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, 
Oddělení syntetických polymerů, vláken a textilní chemie 
Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. 
Právě na tomto pracovišti již několik let probíhá intenziv-
ní spolupráce s MATRIX Automotive, a to nejen v zadávání 
diplomových a bakalářských prací, ale i v oblasti vývoje no-
vých produktů,“ prozradil podrobnosti o spolupráci ředitel 
MATRIX Automotive Jaroslav Švarc.

A na čem se v Pardubicích vlastně pracuje? Jedná se  
o vysoce odborné vědecké procesy, které mají do budoucna 
potenciál posunout vlastnosti lepicích systémů.

Propojením reálných požadavků a přání průmyslu s mož-
nostmi a vybavením akademické půdy je nosným prvkem 
budoucích inovací. MATRIX Automotive se již 30 let po-
hybuje v první linii českého a slovenského průmyslu, a tak 
má velmi blízko k informacím tohoto typu. Tvoří tak ide-
ální můstek mezi reálnou potřebou výroby a teoretickou  
a laboratorní činností vědců z univerzity. Studium lepidel  
a tmelů, jejich vlastností a chování v nestandardních pod-
mínkách je tak nedílnou součástí studentského výzkumu. 
Jeho výsledky jsou zaznamenány do bakalářských, diplo-
mových i disertačních prací, ze kterých lze pak čerpat po-
znatky při aplikaci v průmyslu. Společné téma, na kterém 
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nyní pracujeme, je srovnání různých typů polyurethanových 
systémů a vliv změny teploty na mechanické vlastnosti le-
peného spoje. K tomuto poznání nám mimo jiné pomůže 
experimentální metoda DMA dynamicko-mechanické ana-
lýzy, pomocí které měříme dynamický modul v závislosti na 
teplotě a frekvenci zatěžování. Vzorek materiálu je vysta-
ven mechanickému namáhání, nejčastěji ve formě vibrací  
o volitelné frekvenci a volitelné amplitudě způsobujících 
deformaci zkoumaného materiálu za různých teplot. Ode-
zva materiálu na kmity nám dává nějakou informaci, ze kte-
ré lze vyvodit vlastnosti jako jsou tendence k toku (nazývá-
me viskozita), fázové zpoždění a tuhost (modul pružnosti). 
Tyto vlastnosti jsou často popisovány jako schopnost ztrá-
ty energie v podobě tepla (tlumení) a schopnost zotavit se 
z deformace (pružnost).

Společnost z Třebešova a Univerzita Pardubice mají 
prostě a jednoduše rozpracovanou celou řadu důležitých 
projektů, které mají ambici posunout obor automotive zase 
o pořádný kus dále. A k tomu slouží vedle univerzitních pra-
covišť také nové Techcentrum v Třebešově.

Automotive není jedinou divizí 
na akademické půdě 

s univerzitami spolupracují i další divize 
ze skupiny MATRIX Holding
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Nový vůz si můžete v Lipovce koupit 
třeba právě dnes!
Značka ŠKODA  letos slaví 125 let, tak kdy jindy si kou-
pit nový a vysoce kvalitní vůz značky ŠKODA než prá-
vě nyní? Přestože žijeme ve složité době plné  různých 
omezení, nový vůz mladoboleslavské značky si můžete 
objednat třeba zrovna dnes! Více pro čtenáře MATRIX 
Info prozradila vedoucí prodeje nových vozů v Autocen-
tru MATRIX Lipovka Zdenka Škopová.

Proč by si měli lidé právě teď koupit nový vůz?

„Značka Škoda  letos slaví 125 let! Slavíme spolu s vámi, 
a proto jsme si pro vás připravili akční nabídku na vozy edi-
ce 125 let – FABIA, SCALA, KAROQ, NOVÁ OCTAVIA a také 
na oblíbené městské SUV KAMIQ. Tato akční nabídka vám 
přináší cenově zvýhodněné vozy. Dále můžete využít  0% 
úrok s povinným ručením za 125 Kč/měsíc. Při sjednání 
úvěru můžete sjednat též pojištění schopnosti splácet (po-
jištění platebních povinností) za zvýhodněnou cenu a pojiš-
těním pro případ ztráty zaměstnání. U ojetých vozů navíc 
získáte servisní prohlídku zdarma. I přesto, že k dnešnímu 
dni stále platí zákaz maloobchodního prodeje, můžete nás 
kontaktovat online na adrese autocentrum@matrix-as.
cz. Objednávky na nové vozy přijímáme online, zákazník 
si vybere skladový vůz nebo si vytvoří svoji konfiguraci 
a pošle nám ji, a my auto objednáme do výroby. Jsme plně 
připraveni vám odpovědět na všechny dotazy na adrese 
autocentrum@matrix-as.cz.“

Žijeme v době koronaviru. Která opatření se při náku-
pu nového vozu musí dodržet?

„Při nákupu nového vozu v současné době musíme do-
držovat veškerá nařízení a doporučení. Osobní kontakt 
v současné době není možný, ale vše probíhá online. Pře-
dání objednaného vozu s klientem řešíme přistavením při-
praveného vozu na parkoviště, kde si bezpečně prohlédne 
a převezme. Další opatření je v tom, že si auto vybere, ale 
převezme, až budou všechna omezení zrušená.“

Kde si mohou lidé nové vozy osobně prohlédnou?

„Vozy si zákazníci mohou prohlédnout na našich interne-
tových stránkách.“

Které nové vozy se v současné době nejvíce prodávají?

„V současné době se prodávají nejvíce vozy střední třídy, 
např. Kamiq.“

Poslední novinkou značky Škoda je čistě elektrický mo-
del Enyaq. Mohou ho už zájemci v Lipovce vidět?

„Nový model Enyaq budeme mít na saloně v průběhu 
prvního pololetí roku 2021, budeme vás včas informovat. 
Ale i když ho nemáme v Lipovce fyzicky, ceníky jsou už zná-
mé. Pokud budete chtít být mezi prvními, kteří si tento vůz 
budou užívat, klidně si ho už můžete objednat.“
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octavia 125 let 
inzerce

NOVÁ ŠKODA

OCTAVIA
125 LET

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 3,5 – 4,8 l/100 km, 91 – 111 g/kmjiž od

 Kč

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Jezdíme spolu už 125 let.

456 900

Vyberte si náš bestseller v nejnovějším provedení, kterým je Nová ŠKODA OCTAVIA s akční nabídkou 125 let. Nový vůz 
pořídíte již od 456 900 Kč, se zvýhodněním až 37 000 Kč. Samotný vůz vás překvapí svou výbavou, jako jsou full LED 
přední světlomety, konektivita Smartlink nebo elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold. Samozřejmostí je také 
komfort vozu v podobě elektrického ovládání předních i zadních oken, manuální klimatizace, rádia s dotykovým displejem 
a pohodlného startování tlačítkem. Bezpečnost posádky zajišťuje například asistent udržování jízdního pruhu, systém Front 
Assist, nebo přítomnost celkem 7 airbagů. Více informací naleznete na webových stránkách skoda-auto.cz nebo při 
osobní návštěvě,  kde vám akční nabídku rádi představíme.

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 288, 9
www.matrix-as.cz
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Už více než rok pracuje Aneta Jaroměřská v Lipovce pro 
MATRIX Windows. Platná členka týmu, která má na sta-
rosti reklamace a servis má svou práci ráda, stejně jako 
zpěv. Ten jí také jde na výbornou. Však posuďte sami, 
už měla tu možnost si zazpívat se skupinami Rybičky 48 
nebo Wohnout.

Jak dlouho pracujete v divizi MATRIX Windows? Jak 
jste se do Lipovky vlastně dostala?

„V divizi MATRIX Windows pracuji již od 19. srpna loň-
ského roku. Hrozně to uteklo. Původně jsem se hlásila na 
místo recepční do Třebešova, ale nebyla jsem vybrána. Ing. 
Martin Bárta předal můj životopis pro případnou nabídku 
další pracovní pozice jednotlivým divizním ředitelům. Týden 
na to mi volali z divize Windows, že hledají administrativní 
pracovnici. S ředitelem Tomášem Hrábkem jsme si domluvi-
li schůzku a vyšlo to.“

Co jste vystudovala a kde jste dříve pracovala?

„Studovala jsem Obchodní akademii v Kostelci nad Orlicí 
a poté jsem nastoupila na Vyšší odbornou školu v Rychnově 
nad Kněžnou – obor Firemní ekonomika, kde jsem získala ti-
tul DiS. - diplomovaný specialista. Po škole jsem nastoupila 
do firmy zabývájící se výrobou umyvadel, sprchových koutů 
a van z umělého kamene - přímo na míru dle přání zákazní-
ka. V této firmě jsem pracovala na pozici asistentka jedna-
tele a tím jsem získala celkem dobrou praxi. Po pár letech 
jsem cítila, že potřebuji změnu a zkusila práci mimo obor. 
Nastoupila jsem do internetového obchodu jako obsluha 
výdejního místa. Tam jsem byla přes rok.“

Jak vypadá váš běžný pracovní den? Jaká je vaše náplň 
práce?

„Každý pracovní den začínám tím, že zapnu 
počítač a snažím se vyřídit všechny e-maily. Je-
likož jsem na pozici servis a reklamace, tak se 
většina e-mailů týká právě toho. Můj úkol je za-
psat informace do speciální tabulky vad, nedo-
dělků a reklamací, se kterou aktivně pracuje re-
alizační tým. Zpracovávám také cenové nabídky  
a objednávky na doplňky jako jsou žaluzie, sítě, 
parapety, skla, kování atd. Na přelomu měsíce 
dělám soupisy provedených prací pro stavební 
firmy, které zároveň slouží jako podklad k faktu-
raci. Pokud je zakázka dokončená a předaná, tak 
připravuji tzv. předávací dokumentaci - to jsou 
certifikáty k výrobkům, prohlášení o shodě, pro-
tokoly o zkoušce, návody na údržbu atd. Zpra-
covávám nákladovost zakázek, pracuji se sklado-
vou kartou, přijímám zboží na sklad a předávám 
zakázky k fakturaci. Dále dělám administrativní 
práce, které jsou zrovna potřeba udělat. Svou 
práci mám ráda a baví mě to.“

Co je při vyřizování reklamace nejdůležitější?

„Důležité je, aby se ke mně dostaly všechny informace 
ohledně daného problému a mohla jsem s nimi dál praco-
vat. Další velice důležitá věc je určitě komunikace se zákaz-
níkem. Snažíme se zákazníky informovat o dalším postupu, 
aby měli přehled v jaké fázi daná reklamace je. Občas chvíli 
trvá, než nám nový díl dorazí.“

Vysvětlete čtenářům termín pozáruční servis.

„Když to řeknu úplně jednoduše, jedná se o servis a opra-
vy oken a dveří, které už nejsou v záruce. Dá se to nazvat  
i jako placený servis. Tím je myšleno např. seřízení oken, vý-
měna těsnění nebo kování, výměna prasklého skla atd.“

Jak funguje vaše spolupráce s kolegy?

„Dá se říct, že spolupracuji s každým oddělením. Do 
účtárny dodávám podklady k fakturaci, realizaci dodávám 
informace ohledně servisů a reklamací, s obchodním oddě-
lením řeším objednávky, předávací dokumentace a s výro-
bou řešíme termíny, vady atd. Vždy jednou v týdnu máme 
výrobní poradu, kde si řekneme plán montáží na 14 dnů do-
předu a probíráme důležité věci ohledně výroby. Myslím si, 
že jsme skvělý tým lidí.“

Řekněte nám několik drobností ze svého soukromého 
života? Rodina, kde bydlíte, koníčky a zájmy...

„Bydlím kousek od Týniště nad Orlicí. Ráda trávím čas  
s přáteli a rodinou, cestuji, vařím, chodím na procházky, ob-
čas někam vyjedu na kole, zajdu do divadla a hlavně ráda 
zpívám. Měla jsem možnost zazpívat si se skupinou Rybičky 
48 a se skupinou Wohnout. Byl to pro mě nezapomenutel-
ný zážitek a hrozně jsem si to užila.“

„Jsme skvělý tým lidí,“ říká vášnivá 
zpěvačka Aneta Jaroměřská
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REFERENCE WINDOWS:

APARTMÁNOVÉ 
DOMY

 
LOUČNÁ POD 
KLÍNOVCEM

MATRIX Windows dodával okna a dveře do 
nových apartmánových domů v obci Loučná 
pod Klínovcem. Vzdálenost od Prahy je jen 
130 km, od Plzně 115 km. 

Jedná se o 3 samostatné apartmánové domy 
Adina, Greta a Marlene o 21 jednotkách. Kaž-
dý objekt nabízí jak apartmány 1+kk a apartmá-
ny 3+kk pro větší rodiny. Všechny apartmány 
v 2. a 3. NP disponují balkony, v přízemí má každý 
apartmán vlastní terasu a jedno parkovací místo. 

Dodána byla plastová okna MATRIX Premium, kte-
rá jsou vyrobena z profi lovaného systému Gealan 
S 9000 v antracitové barvě. Za zmínku zde určitě 
stojí atypické trojúhelníkové sestavy.

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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ZNÁTE GEALAN? 
seznamte se s geniálním profilem pro 
okna i dveře!

Když plastová okna MATRIX, 
tak s profilem Gealan
Designové, funkční, trvanlivé, recyklovatelné a ceno-
vě dostupné, takové mohou být vaše domovní či po-
suvné dveře i okna. Stačí při jejich výběru pamatovat  
na GEALAN. Jedinečný profil vám zajistí tepelnou  
pohodu a vašemu domovu přinese patřičný šmrnc. Plas-
tová okna MATRIX Premium jsou z těch, která výhody 
GEALANu využívají.

Co je profil a podle čeho vybírat?

Profilových systémů najdete na trhu desítky. Jsou tvoře-
ny konstrukcí rámu a křídla okna, jejich geometrie je nejlépe 
viditelná na řezu. Ten jasně ukáže, jak k sobě obě části přilé-
hají, zda a jak jsou vyztužené, jaký byl zvolen systém těsnění 
i pro kolik skel je profil vyroben. Kvalita se zkrátka ukrývá 
uvnitř.

Stavebník nebo investor by se proto měl vždy zajímat 
nejen o počet komor nebo skel, ale také o vestavnou 
hloubku, ochranu před vloupáním a samozřejmě tepelnou 
i zvukovou izolaci. Za standardní se dnes považují ocelové 
výztuhy, dvojskla nebo trojskla, stavební hloubka nejméně  
70 mm a profil rozdělený na 5 komor.

Plastová okna i dveře jsou tedy k mání v různé jakosti,  
s různou odolností a životností. I když na pohled mohou vy-
padat stejně, rozdíly mezi nimi bývají značné.

Okna od MATRIX Windows přesvědčí i náročné zákazníky.

Poptávka po kvalitních plastových oknech každoročně 
roste. Není divu, jsou dostupná, odolná povětrnostním vli-
vům i korozi, vynikají stálobarevností a nevyžadují téměř 
žádnou údržbu. Plastová okna MATRIX Premium jsou navíc 
postavena na špičkovém německém profilovém systému 
GEALAN. To znamená, že nabízejí geniální mix jedinečných 
vlastností, které ocení i nejnáročnější zákazníci.

Čím může systémová platforma GEALAN argumentovat? 
Přesvědčí vás:

1. Nově vyvinutá geometrie profilu s úzkou pohledovou šíř-
kou podtrhující nadčasový vzhled,
2. maximální možná tepelná (Uw od 0,73 W/m2) a zvuková 
izolace (až 45 dB),
3. inovativní technologie lepení skla (tzv. STV – statické su-
ché zasklení),
4. kombisystém se stavební hloubkou 82,5 mm a přednost-
mi středového a dorazového těsnění (3 kontinuální těsnicí 

roviny),
5. vysoká pevnost a stabilita celého křídla.

Plastová okna MATRIX Premium tak vyhoví nejvyšším 
technickým i estetickým požadavkům každého domu, navíc 
jsou vhodná i pro budovy nízkoenergetické a pasivní. Pokud 
jde o typy, vybírat lze okna otvíravá, výklopná i kombinova-
ná; s pevným zasklením i kombinovanými okenními prvky.

Ani barevné provedení nic neomezuje – okna se vyrábějí 
v široké škále odstínů podle RAL i v dřevěných fóliových de-
korech. Je možné také zhotovit okna atypických tvarů.

Koho zajímá bezpečnost, bude uklidněn zabudovaným 
celoobvodovým kováním Roto s vysokou odolností vůči 
vloupání.

Nejen okna, ale i dveře

Profil GEALAN se samozřejmě uplatňuje jak při výrobě 
oken, tak domovních dveří a posuvných elementů. V prv-
ním případě mají zákazníci možnost vybrat si buď klasickou, 
elegantní variantu designu, nebo úpravu s přesahem křídel.

Milovníkům prosvětlených interiérů je k dispozici systém 
zdvižně posuvných dveří s téměř bezprahovým napojením 
na podlahu. Technické parametry GEALANu samozřejmě 
zůstávají zachovány.

Vsaďte na německou kvalitu systému GEALAN a schop-
nosti i šikovnost českých výrobců plastových oken a vcho-
dových i posuvných dveří MATRIX 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
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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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MATRIX INFO |  dřevocentrum CZ

Odborníci radí
REMMERS TOP TERASOVÝ OLEJ
V posledních letech se stalo moderní záležitostí budo-
vání dřevěných teras buď ze dřevin původu exotické-
ho (teak, bangkirai, douglaska atd.), nebo evropského 
(modřín, smrk, borovice, akát). 

Pro ošetření exotických dřevin je ideální použití ochran-
ného oleje. Většinou jde o kombinaci lněného a dalších pří-
rodních olejů. Do této kategorie patří i Remmers TOP Tera-
sový olej. Jedná se o ošetřující olej, jehož úkolem je chránit 
dřevinu před vodou a nežádoucím účinkem UV záření,  
ale zároveň udržovat i houževnatost. Je třeba si uvědomit, 
že renovační interval, což je doba, po které je nutné provést 
další nátěr, se pohybuje v řádech měsíců, jelikož se olej pů-
sobením povětrnostních vlivů rovnoměrně odbourává. 

Tuzemské dřeviny je dobré rozdělit do dvou skupin.  

Do té první patří jehličnaté. Zde je důrazně doporučeno 
pod olej použít nejprve vhodnou impregnaci – Remmers 
HK lazurovací krém bezbarvý, jenž ochrání dřevo před hni-
lobou, plísní, zamodráním a vlhkostí. Následně pak použít 
TOP Terasový olej v požadované barvě. Bezbarvá varianta 
není vhodná na plochy vystavené UV záření, jelikož nepo-
skytuje v tomto směru dřevu žádnou ochranu. 

Druhou skupinu potom tvoří akát, u kterého je vhodná 
úprava pouze TOP Terasovým olejem. Impregnaci není tře-
ba použít, protože dřevo akátu obsahuje silice odpuzující 
škůdce a je odolné vůči hnilobě a plísním. 

JAK RENOVOVAT 

Při opomenutí pravidelné údržby dřevěné terasy jsou 
produkty Odstraňovač šedi dřeva a Odstraňovač nátěrů 
dřeva cestou, jak terase navrátit zašlou krásu. Odstraňovač 
šedi dřeva dokáže zešedlou terasu oživit a odstranit rozpa-
dající se lignin, jenž šedý odstín vytváří. Odstraňovač nátě-
rů dřeva je určen na odstranění zbytků zvětralých nátěrů  
a znečištění. 

V obou případech je obzvláště doporučeno postupovat 
dle technických listů a po ošetření nechat dřevo dostateč-
ně proschnout. Poté lze postupovat jako u dřeva nového.

OŠETŘENÍ VENKOVNÍCH DŘEVĚNÝCH TERAS
Všechny tyto nátěrové hmoty koupíte 
na pobočkách společnosti Dřevocentrum CZ  
a také on-line na eshop.drevocentrum-as.cz
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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.
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MATRIX INFO | farma Třebešov

S přicházejícím podzimem se zkracují dny, teplota kle-
sá a těžko se zapomíná na letní čas strávený venku 
s rodinou, či přáteli. Podzim ale neznamená jen začátek 
studeného období a brzkého stmívání. Je to také doba, 
která měla pro naše předky silný symbolický význam 
a souvisela s přípravou na zimu. S tím se pojí také ob-
dobí lovecké sezóny. Farma Třebešov je ukryta v Orlic-
kých horách, kde se zvěř pohybuje ve svém přirozeném 
prostředí. Naše farma tak nabízí kromě rostlinných 
produktů, také zvěřinu nejvyšší kvality. Na podzim je 
naše nabídka ještě mnohem širší a my můžeme nabíd-
nout mnoho novinek všem zájemcům o kvalitní maso 
ověřeného původu. Pojďme se nyní společně podívat 
na zvěřinu z hlediska našeho jídelníčku a celkově jejího 
významu v kuchyni.  

Podzimní jídelníček a zvěřina na našem stole   

Stravovat se v souladu se sezónou je nejen levnějším, ale 
také přirozeným a zdravým způsobem. Využívejme štěd-
rosti přírody, protože právě díky tomu získáme ze stravy 
to nejcennější. Pro podzimní období je zvěřina typickou 
součástí našeho jídelníčku. V přírodě ustupuje letní ovoce 
a střídají ho jablka, hrušky a švestky. Zahrádky už nepřináší 
cukety, ale dýně, růžičkovou kapustu a zelí, které začínáme 
nakládat pro uchování na zimu. Při procházce do přírody 
stále častěji potkáváme červené šípky. Všechny tyto plody 
se perfektně hodí k červenému masu. Ne nadarmo se vžila 
legendární kombinace divočáka se zelím, či šípkovou omáč-
kou, do naší paměti.

Zvěřina jako taková 

Zvěřina má obecně bohaté, hustě strukturované 
maso, s výraznou chutí.  Jedná se o kvalitní a zdravé 
maso, díky tomu, že se zvěř živí přirozeně podle 
svých instinktů. Maso obsahuje kvalitní bílkovi-
ny, aminokyseliny, vitaminy (zejména vitamí-
ny A, B, C, E), a minerály (vápník, měď, že-
lezo, zinek, fosfor, draslík a chrom) Tuku 
je ve zvěřině méně, než u hovězího a 
neobsahuje antibiotika. To, že se 
zvěř pohybuje volně na čerstvém 
vzduchu, není stresována a má 
dostatek pohybu, přispívá ke 
kvalitě jejího masa. 

Základní dělení zvě-
řiny odkazuje na vy-
sokou a nízkou.  Do 
skupiny vysoké zvěře 
patří srnec a jelen. 
Ti mají maso červeno-
hnědé, velmi křehké a je 
považováno za jedno z 
nejlepších. Dalším typic-
kým příkladem je daněk. 
Ten je poměrně vzácný, 

je chován v oborách, jeho maso je světlejší a šťavnatější. 
Do skupiny nízké zvěře řadíme zajíce a divoké králíky. Ti 
se po odstřelu nechávají v kůži odležet nejméně 3 dny. V 
případě pernaté zvěře se nechává odležet pouze ta lesní 
– nikoliv vodní. V případě lesní polnaté zvěře, hovoříme o 
bažantech, koroptvích, tetřevech, tetřívcích. Do skupiny 
vodní pernaté zvěře spadá například divoká husa a divoká 
kachna. Označení černá zvěřina směřuje k divokému praseti  
a červená k muflonům.

V naší farmě máte možnost zakoupit maso srnčí, jelení, 
dančí, zaječí, ale také uzenářské výrobky. Neváhejte vyu-
žít akčních nabídek, které probíhají právě nyní díky tomu, 
že lovecká sezóna je v plném proudu!

Zvěřina v kuchyni

Kvalitní zvěřina se nechává před samotnou přípravou do-
zrávat i několik týdnů, u vaření je nutné dávat pozor, aby ne-
došlo k vysušení. Doporučují se tedy obecně pomalé úpravy 
za nízké teploty. Příprava je podobná jako u ostatních mas, 
větší důraz se klade na odležení, případně ji můžeme naklá-
dat do mořidel. Starší zvěřina by se měla marinovat (využít 
lze celou řadu směsí oleje, bylin, vín a koření). Ideální doba 
je tři až pět dní, aby se maso rozleželo.

Při nakládání zvěřiny je třeba maso zbavit povrchových 
blan, protknout slaninou, nasolit a přelít tukem, který chrá-
ní maso před vysycháním. Do mořidla – tedy směsi zeleniny 
a octa (lze použít i víno, či olej) se maso nakládá na dvacet 
čtyři hodin až čtyři dny a několikrát se obrací. Nikdy se však 
nesolí – maso by zčernalo. Celkově se v případě zvěřiny jed-
ná o maso aromatické a s výjimkou divokých prasat, málo 

Podzim a lovecká sezóna 
na farmě Třebešov

POUKAZ

2 000 Kč
Dárkový poukaz lze využít při nákupu libovolného 

zboží na www.farmatrebesov.cz 

nebo na prodejně Farmy Třebešov.

Platnost poukazu do: 31.12.2021

Kód poukázky: viz. zadní strana    

na nákup zvěřiny a uzeniny v hodnotě

POUKAZ

1 000 Kč
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nebo na prodejně Farmy Třebešov.
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tučné. Chuť lze zvýraznit přidáváním slaniny a koření, jako 
například jalovce. Při přípravě se často používá zeleninový 
základ. 

Jednotlivé kusy masa se dělí podobně jako u hovězího 
(v případě vysoké zvěře) vepřového (v případě kance) a drů-
bežího (v případě pernaté zvěře). Na co je vhodná jaká část, 
je také obdobné. Obecně vzato, ať již v případě srnčího, či 
jeleního se často využívá především kýta a plec. Kýta je nej-
větší soubor svalů, který se skládá z vrchního šálu, spodní-
ho šálu, ořechu, válce a květové špičky. Obsahuje jen velmi 

málo tuku a hodí se na přípravu řízků, dušení, špikování 
a pečení vcelku. Kýta je složena z velké plece, kulaté plece 
a loupané plece a je skvělá hlavně na dušení, vaření, nebo 
přípravu masových směsí. Tučnější části jsou pak perfektní 
pro přípravu gulášů. 

Farma Třebešov pro Vás připravila novinku v podobě de-
gustačního boxu, který vám umožní vyzkoušet různé části 
masa a připravit si tak v pohodlí domova steaky, minutky, 
či guláš.

NOVINKA
DEGUSTAČNÍ
BOXY  
Letos jsme se rozhodli pro rozšíření naší nabídky 
o DEGUSTAČNÍ BOX, který Vám umožní ochutnat 
různé části masa z jednoho druhu zvěře. Každá část 
má své využití a Vy si tak můžete udělat zvěřinové hody 
v pohodlí domova! S každým boxem dostanete pět druhů 
masa z dané zvěře. 

Hřbet, který je vhodný na minutky, či medailonky, plec 
ideální na pečení a dušení, či ragú, kýta jako kus perfektní na 
svíčkovou, či steak, maso na guláš, žebro s kostí ideální na pe-
čení a grilování. NAVÍC ZDARMA ke každému balení zvěřino-
vé kosti na vývar. Maso je vakuově baleno a hluboce zmrazeno.  
Trvanlivost je rok a půl. e-shop

www.farmatrebesov.cz
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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

326,- 265,- 185,-
Kč/1 kg

běžná cena 294 Kč/kg
Kč/1 kg

běžná cena 206 Kč/kg
Kč/1 kg

běžná cena 362 Kč/kg

AKCE AKCE AKCE

e-shop
www.farmatrebesov.cz

Kachní prsa Jelení kýta Srnčí guláš

Listopadová akční nabídka



MATRIX INFO | 25

MATRIX INFO | farma Třebešov

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

326,- 265,- 185,-
Kč/1 kg

běžná cena 294 Kč/kg
Kč/1 kg

běžná cena 206 Kč/kg
Kč/1 kg

běžná cena 362 Kč/kg

AKCE AKCE AKCE

e-shop
www.farmatrebesov.cz

Kachní prsa Jelení kýta Srnčí guláš

Listopadová akční nabídka

Co vás na Farmu Třebešov zavedlo?

„Oslovil mě pan majitel Burian, oba 
pocházíme ze stejné vesnice a mě 
zrovna končila mateřská dovolená. 
Slovo dalo slovo, a já jsem zanedlouho 
nastoupila na farmu jako nový pracov-
ník. V té době mi myslivost vůbec nic 
neříkala, všechno jsem se ale naučila 
a teď už si nedokážu představit, že 
bych měla pracovat někde jinde.“

Jak dlouho již na farmě pracujete? 
Začala jste hned na obchodní pozi-
ci, nebo jste se k obchodu postupně 
vypracovala? 

„Letos to jsou dva roky. Začínala 
jsem jako prodavačka, postupně jsem 
ale měla možnost vyzkoušet si prak-
ticky všechny činnosti, které s prací na 
farmě souvisí. Postupem času jsem se 
dostala i k té kancelářské části práce 
a to byl k pozici obchodního zástupce 
už opravdu jen krůček.“

Co vás na Vaší práci nejvíce těší? Co 
všechno děláte?

„Určitě osobní kontakt se zákazní-
ky. Začínala jsem na prodejně a pořád 
tam působím. Tam to mám opravdu 
moc ráda.  Když je ale potřeba vy-
pomoci, tak chodím i do výroby. Sa-
mozřejmě musím jezdit za klienty, je 
důležité udržovat kontakty a osobně 
s lidmi jednat. Pak vyřizuji objednávky 
a dělám administrativu. V současnos-
ti také hodně pracujeme na e-shopu, 
aby měli lidé možnost objednat si naše 
produkty online.“

Máte nějaké oblíbené místo v rámci 
farmy?

„Je to právě ta prodejna. Jak jsem 
říkala, baví mě popovídat si s lidmi, do-
poručit jim, poradit s výběrem a být tu 
pro ně.“

S přicházejícím podzimem je na far-
mě určitě napilno, co je teď aktuální 

pro fungování farmy a co konkrétně 
pro vaši práci?

„Lovecká sezóna je v plném proudu, 
takže vykupujeme zvěř, máme tam 
denně připravené řezníky, kteří maso 
bourají a zpracují. Je třeba ho zavaku-
ovat a zamrazit. Následně vše zabalit, 
nalepit etikety a tak dále. Celý tento 
proces musím zkoordinovat. Takže 
dávám úkoly zaměstnancům a často 
sama přiložím ruku k dílu. Také se blíží 
Vánoce, takže hodně času zabere pří-
prava dárkových balíčků. Třeba větší 
firmy začínají pro své zaměstnance 
a klienty objednávat už teď.“

Ovlivňují nějak současná protikoro-
navirová omezení chod farmy?

„Tato opatření ovlivňují asi úplně 
všechno, takže i nás. Rozváželi jsme 
po celé Praze.  Samozřejmě, že s uza-
vřením, či omezením chodu restaurací 
se poptávka snížila, v současnosti tak 
hraje prim maloobchod. Přesto, že už 
dlouho splňujeme vysoké hygienické 
standardy (které kontroluje každé dva 
roky kompletní audit) musíme dbát 
na ještě přísnější opatření. Rozhodně 
nás ale současná situace nezastaví. Se-
zona je tu a maso se prostě zpracovat 
musí. O to víc musím občas obléknout 
bílý plášť a vyrazit do výroby. Papíry 
v ten moment počkají. Ale jak jsem 
říkala, mám svou práci ráda ve všech 
jejích ohledech.“

Máte ráda zvěřinu? Co je váš nejob-
líbenější pokrm ze zvěřiny?

„Samozřejmě! Jsem toho názoru, 
že by se zvěřina měla zařazovat do jí-
delníčku aspoň dvakrát, klidně i třikrát 
do měsíce. Je to maso chutné a dietní. 
Velkou výhodou je, že se nepřipravuje 
dlouho. Já mám nejraději jelena. Ten 
připomíná hovězí, ale je ještě jemnější.  
Jeho svíčková je ideální na rychlé stea-
ky. I u lidí je celkově hodně žádaný. 
Nejvíce se u nás kupují obecně kýty. Ty 
jsou ideální na ragů, svíčková pak na 

stea-
ky, ale 
je velká 
poptávka 
i po kanci, či 
muflonech.“

Budeme se moci těšit na nějaké 
podzimní speciality? Podělila byste 
se s našimi čtenáři o nějaký svůj ob-
líbený recept na zvěřinu?

„Určitě naše výborné paštiky. A můj 
oblíbený recept? Jak jsem říkala, mám 
ráda jelení maso a nejraději ho připra-
vuji na kořenové zelenině. Nakrájené 
steaky nechám péct dvě hodiny, do-
kud není měkoučké. Maso následně 
vyndám a zprudka opeču na pánvi. 
Z kořenové zeleniny zbyde výpek, ze 
kterého udělám omáčku.“

Takže preferujete steaky propeče-
né?

„Rozhodně, aby se úplně rozpada-
lo.“

Máte ještě nějaký tip na zajímavý 
pokrm ze zvěřiny?

„Myslím si, že je dost opomíjená va-
rianta maso mleté. Zvěřina je skvělá 
i na hamburgery, či na tatarák. Na tata-
rák je ideální panenka, nebo svíčková. 
Jemně umlít a dochutit kořením, které 
má kdo rád.“

Je něco, co byste závěrem ráda 
vzkázala našim čtenářům?

„Budu ráda, když nás čtenáři navští-
ví jak osobně na prodejně v Třebešo-
vě, tak i na našem e-shopu a přesvědčí 
se o kvalitě našeho masa sami. Stejně 
tak budu ráda, když se naši stálí klien-
ti budou vracet. Chci všem vyjít vstříc 
a poskytnout to nejlepší.“

„Když jsem na farmě začínala,myslivost my nic neříkala, dnes je neodmyslitelnou součástí mého života.“

„Myslivost je součást mého 
života,“ říká Irena Tomasová



Steak z jelení svíčkové
provoněný rozmarýnem

česnekové pyré, mandlové krokety

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

Suroviny:                                                                                       
Maso

• 1 000 g jelení svíčková 
• 5 g rozmarýnu • 1 g soli 
• 1 g čerstvě mletého pepře 
• 10 g olivového oleje extra virgin

Mandlové krokety

• 1 000 g vařená brambora 
ve slupce • 4 ks vejce • 50 g mandle 
drcené nebo mandlová mouka
 • sůl • pepř a větvičku tymiánu 
• 600 g česneku • 300 g smetany 
• 200 g vývaru • 100 g másla 
• 10 g nakládaný pepř 
• 4 g feferonky • 100 g strouhanky 
• 100 g hladké mouky 

Postup: 
Z jelení svíčkové připravíme pět pěkných steaků, okořeníme nasekaným rozmarý-
nem, solí a pepřem, zakápneme olejem a necháme odpočívat v pokojové teplotě.

Uvařené brambory nastrouháme, přidáme vejce, mandle nebo mouku, nasekaný 
tymián, vypracujeme těsto. Z těsta uděláme krokety, které obalíme v trojobalu, 
opečeme v oleji 160° C.

Na česnekové pyré dáme vařit česnek se smetanou, z vařeného česneku uděláme 
hladké pyré.

Jelení steak opečeme na grilu nebo na nepřilnavé pánvičce. Opečené steaky 
déme do vyhřáté trouby 180°C cca 8 min dle potřebného propečení. Na výpek 
použijeme nakládaný pepř, lehce rozdrcený, vývar, nalijeme na pánev po jeleních 
steakách, přidáme pepř a zredukujeme, následně šťávu dochutíme solí, drceným 
pepřem a zahustíme plátkem studeného másla, již nevaříme.

Na servírování použijeme nahřátý talíř, můžeme dát do vyhřáté trouby. Česnekové 
pyré dáme na talíř, lžicí a  pohybem přes talíř uděláme slzu, přidáme krokety, jelení 
steak, který přelijeme hotovou šťávou, osolíme mořskou solí a čerstvě mletým 
pepřem, pyré ozdobíme na plátky opečeným česnekem, přidáme tři plátky čerstvé 
feferonky, a můžeme ozdobit zelenou petrželkou, nebo co najdete na zdobení 
v lednici či na zahrádce.50

min
5

porcí
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Naši oslavenci v listopadu 2020

divize Wood
Fedor Michal
Gottwald Tomáš
Marko Pavel
Symonova Iryna
Šírová Daniela
Šplíchalová Iveta

Dřevocentrum CZ
Hasilová Květoslava
Hofinger Václav
Michálek Jan
Pastyřík Jiří
Slabý Pavel

Matrix Hotels, s.r.o.
Censová Hana
Dvořáková Pavla
Jánešová Klára

divize Windows
Láska Jan

divize Správa
Hagarová Jana

divize Automotive
Motl Jan

divize Autocentrum
Říčař Karel
Steklík Jan
Veverková Petra

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.



ŠKODAŠKODA PLUS

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

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Výkupní bonus
30 000 Kč

Povinné ručení
1 000 Kč ročně

Servisní prohlídka
zdarma

50 000 spokojených
zákazníků

Vybírejte z nejširší nabídky zánovních automobilů  
a získejte nejlepší výkupní cenu za svůj ojetý vůz.
Navštivte naši prodejnu ŠKODA Plus a nechte si poradit skutečnými odborníky. Využijte nabídku zkušební  
jízdy, značkového financování i pojištění a získejte tu nejlepší výkupní cenu za svůj stávající vůz. Více informací  
o nabídce získáte na skodaplus.cz.

Ilustrativní fotografie

se zvýhodněním až

 Kč

Podzimní nabídka
prověřených vozů

50 000

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


