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Nic dřevěného 
nám není cizí.

Nakupujte bez front! 
Na eshop.drevocentrum-as.cz 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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Slovo ředitele 
MATRIX Wood
Martin Mandys

Téma čísla: 4MATRIX Wood už má roční  
zkušenosti s KVH/BSH hranoly
Zkušenost je základem úspěšné a kvalitní práce. Divize MATRIX Wood 
během posledního roku každý pracovní den nabírala zkušenosti s no-
vou linkou na KVH/BSH hranoly od německé společnosti Weinig. Vý-
sledkem je další kvalitní produkt, který v Třebešově dokáží vyrobit.

8Nové výzvy pro slovenský  
MATRIX Trade
Koronakrize výrazně zasáhla i automobilový průmysl na Slovensku. 
Všechny čtyři automobilky odstavily v březnu výrobu, což násled-
ně způsobilo, že většina dodavatelů na Slovensku výrazně snížila  
objem výroby nebo ji zcela uzavřela.

Vážení přátelé a spolupracovníci společnosti  
MATRIX, drazí kolegové, milí čtenáři,

rád bych Vám touto cestou srdečně poděkoval za 
vynikající spolupráci a za Vaši stálou přízeň v součas-
né nelehké době.

Brzy skončí velice zvláštní rok, který všechny 
aspekty našich životů - od hospodářského přes pro-
fesní až k osobnímu - ovlivnil tak mimořádným způ-
sobem, jak si snad nikdo z nás před 365 dny nedoká-
zal ani představit.

Právě v takových okamžicích často dochází k no-
vému přenastavení hodnotového žebříčku a na čel-
ní místo se opět dostávají hodnoty ve shonu často 
přehlížené. Věřím, že většina z nás našla a hlouběji 
docenila nepomíjející význam svobody, pravého přá-
telství, nezištné pomoci a osobního kontaktu, který 
nikdy nemůže nahradit jakákoli virtuální realita.

Jelikož dle reálného očekávání bude nadcházející 
rok podobně dramatický jako letošní, přeji Vám, ať 
je čas Vánoc pro Vás a pro Vaše rodiny obdobím, kdy 
načerpáte dostatek duchovních, duševních a fyzic-
kých sil.

Martin Mandys

16Hliníková zábrana  
proti lupičům
Policejní statistiky uvádějí, že do domů a bytů lupiči nejčastěji vnika-
jí okny a balkonovými dveřmi. Ale nerozbíjejí skla. Záměr provádějí 
potichu tak, že obratně vysadí okenní křídlo. Aby bylo možné zabrá-
nit takové situaci, stojí za to použít řešení zdokonalující bezpečnost 
budovy.

24Zvěřina z Farmy Třebešov
na sváteční tabuli
Kapr a bramborový salát – to je klasika, na kterou se těšíme celý 
rok a k Vánocům neodmyslitelně patří. Štědrovečerní večeři někteří  
z nás také pojímají podobně jako naši předci a připravují tradičního 
českého kubu s houbami a uzeným masem. 

10Vše na jednom místě, pohodlně a rychle. Zákaznické centrum pro 
prodej vozů zaměstnancům automobilky Škoda Auto nabízí per-
fektní a komplexní servis, který využívají stovky lidí.

Proškolený personál vždy připravený 
pomoci, to je zákaznické centrum
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Nová třebešovská linka na 
KVH/BSH hranoly dokáže uspokojit 
široké spektrum zákazníků
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Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

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

MATRIX Wood
už má  roční zkušenosti
s KVH/BSH hranoly

Zkušenost je základem úspěšné a kvalitní práce. Divize MATRIX Wood bě-
hem posledního roku každý pracovní den nabírala zkušenosti s novou linkou  
na KVH/BSH hranoly od německé společnosti Weinig. Výsledkem je další kvalitní pro-
dukt, který v Třebešově dokáží vyrobit.

„Koncového uživatele chceme oslovit především v Česku. Cílem každého obchodní-
ka je však prorazit i na zahraničním trhu. Naše vize jakožto Benjamína oboru jsou ale 
daleko vetší a pevně věříme, že si svého zákazníka najdeme i v Polsku, na Slovensku a v 
dalších zemích“ představil jasné plány s výrobou KVH/BSH hranolů zástupce ředitele 
divize Wood Ing. Ondřej Jäger.

Nová třebešovská linka dokáže uspokojit široké pole zákazníků. KVH hranoly jsou 
vyráběné z kvalitního českého smrku sušeného na 15 %. Nastavování se prování 
zubovým spojem a lepí se na základě normy EN 15497. Produkty jsou hoblovány 
čtyřstranně s fází a mají délky 3, 4, 5, 8 a 13 metrů. V délkách 2, 3, 4 a 5 metrů jsou 
hranoly v rozměrech 40x60 a 40x80 cm. Denní produkce jedné směny se pohybu-
je okolo 40 m3 lepeného hranolu.

„V současné době dokončujeme v našem výrobním závodě několik zásadních 
změn, které jistě pozitivně ovlivní celkovou výrobu na KVH. Tou nejzásadnější 
změnou je rozšíření skladovacích ploch pro vysušený vstupní materiál na výro-
by lepeného hranolu. Skladem budeme držet optimalizované množství mate-
riálu a tím budeme moci takřka okamžitě reagovat na aktuální poptávku hra-
nolu,“ dodává zástupce ředitele Jäger.

Výsledkem výroby na nové lince jsou lepené dřevěné materiály  
s nízkou tendencí ke zkroucení či praskání. KVH a BSH hranoly navíc dispo-
nují vyšší nosností, což je jejich velká přednost oproti jiným materiálům. 
Produkty od společnosti MATRIX Wood jsou vyráběny podle nejpřísnějších 
norem, které mimo jiné udávají přesné řízení výroby, dodržování a sledová-
ní výrobních podmínek, kvalitu vstupního řeziva a samozřejmě i sledování 
výsledného produktu.

Pří výrobě konstrukčních hranolů je totiž zapotřebí minimálně dvakrát 
denně sledovat pevnost cinkového spoje a zkoušky důsledně vyhodno-
covat. Lepený spoj se zkouší na pevnostní namáhání na ohyb, což v Tře-
bešově zajišťuje moderní stroj od firmy Adhest. 

Sortiment 
hranolů KVH/BSH

k zakoupení na eshopu 

eshop.drevocentrum-as.cz
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Jak výroba KVH hranolů funguje? 

1. Navážení dřevěného materiálu, podchycení případ-
ných vad, označení suků a prasklin.

2. Pak jde materiál ke krátící pile Opticut, která tyto ba-
revné značky rozpozná a podle nich materiál vykrátí.

3. Čistý materiál se po řetězech dostane k cinkovacímu 
stroji, ten vyfrézuje zubový spoj.

4. Následně se nanese lepidlo.

5. Vyfrézované dílce se pod tlakem spojí

6. Po automatickém zaměření požadované délky  
(až na délku 13m) se hranol zakrátí. 

7. Během 25 minut dojde k vytvrzení lepidla ve spojích.  
V tomto časovém úsek je materiál přesouván k hoblo-
vacímu stroji.

8. Hranol je čtyřstranně ohoblován.

9. Přes válečkovou dráhu se materiál dostane ke krácení 
na požadované délky.

10. Konečnou fází je zabalení a uskladnění paketu, který 
se těší na naše vážené a milé zákazníky.

„S nadsázkou můžeme říci, že každý vyrobený hranol má 
svůj rodný list. Je spousta vlastností, které se během výroby 
musí sledovat a zaznamenávat. Na začátku výroby je to vlh-
kost, ale i teplota dřeva. Toho docílíme pouze klimatizová-
ním řeziva před vlastním zpracováním. Celý výrobní proces 
by měl probíhat při doporučené teplotě 20°C a relativní vlh-
kosti vzduchu 40-70 %.  Zároveň i následné vytvrzení lepidla 
probíhá při 20°C. Tuto podmínku je nutné sledovat hlavně 

při zimních měsících, kdy je venku daleko chladněji. Další 
sledovanou veličinou je nános lepidla do zubového spoje.  
U nás si toto sleduje samotný nanášecí systém od firmy 
Oest a při nedodržení správného nánosu by se linka zasta-
vila. Díky dodržování jasně definovaných výrobních postupů  
a vysoké kvalitě našich zaškolených operátorů a kvalitářů 
dodáváme na trh výrobky té nejvyšší jakosti“ doplnil Ing. 
Jäger.
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Ředitel Dřevocentra
předal výhru 
panu Jiřímu Čermákovi
Dne 10.11. předal ředitel Dřevocentrum CZ, a.s. výhru panu 
Jiřímu Čermákovi ze Starého Mateřova u Pardubic.

Při této příležitosti jsme si popovídali o jeho budovatelských 
činnostech kolem jeho novostavby rodinného domu. Pan Jiří 
nakupuje dřevařské materiály v Dřevocentrum CZ od doby, co 
začal stavět, tedy více než 2 roky. Nápady a inspiraci pro své 
projekty sbírá na internetu, z časopisů o bydlení a hlavně u ka-
marádů. Nejvíce je hrdý na realizaci dřevěných výplní plotu, ale 
na své zahradě vybudoval kromě vítězných vyvýšených záhonů 
také dětské pískoviště a krmítko. Tím ale jeho aktivita nekončí 
a nyní pracuje na dokončení zahradního domku. Výherní pou-
kázku využije na nákup nařezaných a olepených laminovaných 
desek pro výrobu nábytku do pokojíčku svého syna.

„Musím uznat, že pan Jiří je skutečně šikovný a všechny dře-
věné stavby jsou velice fortelné a po řemeslné stránce pěkně 
zpracované a promyšlené do detailu.“

řekl ředitel společnosti Dřevocentrum CZ Martin Konvalina.

I letos se v čase nadcházejícího adventu zaměstnanci společ-
nosti Farma Třebešov s.r.o. rozhodli udělat něco pro své okolí. 
Tentokrát bylo vysázeno 10 jabloní poblíž křižovatky U Slou-
pu mezi Liblí a Domašínem. Sadba stromků se na Farmě stává 
již tradicí, při níž se setkávají lidé, kterým není lhostejná naše 
příroda. Až stromky zesílí a budou mít jablka, bude jimi na při-
lepšenou krmena zvěř v blízkém okolí. Potěšilo by nás být pří-
kladem a motivací dalším lidem a společně tak vytvářet hezčí 
prostor, ve kterém žijeme a kde vyrůstají naše děti.

V čase adventu Farma Třebešov 
vysázela deset jabloní

MATRIX a.s.

24 kus

4 kg

240 K

232 km

3 hod.

717 litr
38 kg

12.11. 2020

Dobrý den,

se světovým dnem štědrosti a dobrých skutků GivingTuesday 
vám přináším výsledek společné kampaně GivingMobile. I přes 
mnohá letošní omezení aktivit jste se neváhali zapojit do sběru 
vysloužilých mobilních telefonů a pomoci PŘÍRODĚ I LIDEM. 
 
Zapojili jste se do sběru s kolegy, známými i blízkými a výsled-
kem je 1 716 sesbíraných mobilů. Jejichž demontáží získají 
práci na 274 hodin hendikepovaní, recyklací se uspoří 51 308 
litrů pitné vody a Jedličkův ústav získává příspěvek necelých 
17 160 Kč, neboť část z tohoto příspěvku, díky vašim výběrům 
podpory charitativní organizace, poputuje Mobilnímu hospici 
Ondrášek. Byť jsme nepřekonali loňský (4 475) a předloňský  
(2 707) sběr, moc si vážím vaší aktivity, snah a pomoci. 

A jedním slovem DĚKUJI!!!

Monika Šrámková – Projekt REMOBIL

Společnost MATRIX
a kampaň GivingMobile 

MATRIX a.s.

24 kus

4 kg

240 K

232 km

3 hod.

717 litr
38 kg

12.11. 2020
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Nové výzvy 
pro slovenský MATRIX TRADE

Koronakrize výrazně za-
sáhla i automobilový 

průmysl na Slo-
vensku. Všech-

ny čtyři au-
tomobilky 

odstavily 
v březnu 
výrobu, 
což ná-
s l e d n ě 
z p ů s o -
bilo, že 
vě t š i n a 

d o d ava -
telů na 

Slovensku 
výrazně sní-

žila objem vý-
roby nebo ji zcela 

uzavřela.

Byli jsme svědky řetězové reakce. Odstavení výroby  
u menšího dodavatele, především kvůli povinné karanténě, 
omezilo následně výrobu v automobilkách a také u dalších 
dodavatelů a tím pádem klesla výrazně poptávka i po našich 
produktech.

Situace nevypadala z obchodního hlediska dobře ani 
pro naši firmu! Po dobu dvou měsíců jsme nemohli hovořit  
o vytváření nějakého zisku a byli jsme rádi za každé utržené 
euro, kterým jsme pokryli alespoň náklady firmy.

Osobní kontakty s našimi zákazníky se omezily na ne-
zbytné minimum a veškerá komunikace probíhala online,  
a to včetně technických školení našich obchodních zástup-
ců u našich dodavatelů. V té době nikdo nevěděl, jak dlouho 
bude tato situace trvat a kdy se opět ekonomika nastartuje.

Nicméně se po čase i přes tyto nepředvídatelné problé-
my situace v průmyslu začala postupně pomalu zlepšovat. 
Po dvou měsících půstu se průmysl po vynucené odstáv-
ce začal pomalu rozbíhat a i my jsme mohli pokračovat  
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Kontaktujte naše 
obchodní zástupce

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

v rozvíjení našich aktivit u našich stávajících i nových zákaz-
níků, i když s určitými omezeními. 

Ale to nám nebránilo v tom, abychom se odrazili od po-
myslného dna a byli připraveni opět podpořit naše zákazní-
ky při jejich opětovném spuštění výroby. O tom svědčí i to, 
že jsme se ve 3. čtvrtletí tohoto roku vrátili na stejná ob-
chodní čísla, jakých jsme dosahovali ve stejném období roku 
minulého. Podařilo se nám prodloužit roční obchodní kon-
trakt v nejmladší slovenské automobilce Jaguar-Land Rover 
v Nitře. Prosadili jsme nové produkty a technické inovace 
v dalších dvou automobilkách Kia Motors v Žiline a Volks-
wagen Group v Bratislavě. Rozšířili jsme spolupráci našich 
obchodně-technických zástupců s technickou podporou na-
šich dodavatelů v oblasti broušení a lepení jako jsou firmy 
3M, Dynabrade, Dupont a Acralock o jejich nové produkty, 
které nám pomáhají zvýšit produktivitu práce a snížení ná-
kladů u našich zákazníků.

Optimistickou náladu nám zvedla i nová zpráva z pro-
středí automobilového průmyslu. V bratislavském závodě 

německé automobilky Volkswagen se bude vyrábět vlaj-
ková loď koncernu – model Passat i prémiový model české 
Škody Superb. Bratislavský Volkswagen získá miliardovou 
investici po tom, co se německý koncern rozhodl, že nepo-
staví novou fabriku na modely Passat a Superb v Turecku. 
Od roku 2023 se tudíž oba automobily budou vyrábět na 
Slovensku. Koncern Volkswagen zaměstnává na Slovensku 
okolo 15-tisíc lidí. Mimo závodu v bratislavské Děvínské 
Nové Vsi má výrobu i v Martině a Stupavě.

A pokud by si někdo myslel, že možnosti automobilové-
ho průmyslu na Slovensku by mohly být tímto vyčerpány, 
tak se těžce mýlí. Začátkem roku 2024 začne totiž známá 
německá automobilka Porsche stavět nedaleko Piešťan no-
vou továrnu na výrobu karoserií a připravovaná investice za 
bezmála 250 mil. Eur vytvoří přibližně 1 200 nových pracov-
ních míst a samozřejmě i příležitost dalšího růstu pro nás 
jako dodavatele.

Zdeněk Kovárník, 
ředitel MATRIX Trade s.r.o.
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Brusné systémy
Odpověď na otázku ultimativního brusného materiálu

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

Proškolený personál vždy připravený pomoci, to je 

Zákaznické centrum MATRIX

Vše na jednom místě, pohodlně a rychle. Zákaznické 
centrum pro prodej vozů zaměstnancům automobilky 
Škoda Auto nabízí perfektní a komplexní servis, který 
využívají stovky lidí.

Pohled na historické vozy a pracovní část (WORK SHOP), 
která je rozdělena na čtyři místa, kde si mohou zaměstnan-
ci Škoda Auto sestavit a následně objednat vozy pro sebe  
i rodinné příslušníky. To všechno uvidíte při vstupu do Zá-
kaznického centra Autocentra MATRIX v Lipovce. Je zde 

také „odpočinkově-relaxační místo“ (MEETING), kde si 
mohou klienti svůj čas před předáním a objednáním vozu 
zkrátit prostudováním katalogů s informacemi o vozech  
a prohlédnou si reklamní materiály.

Zákaznické centrum už má navíc dokončené všechny 
jednotlivé komponenty, tedy přístřešek, parkovací plochy 
a předávací místnosti. A to vše za přísných bezpečnostních 
opatření proti šíření koronaviru.

MATRIX INFO | autocentrum
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Těšíme se na Vás 
každý den od 700 do 1600

Lipovka 142 | 778 533 547

Představujeme zaměstnance 
Zákaznického centra

Jiří Hvězda, koordinátor Zákaznického centra

Jakou práci máte v Zákaznickém cen-
tru na starosti?

„V Lipovce pracuji na 
předávání nových vozů na 

operativní leasing pro 
zaměstnance závodu 
Škoda Auto. Vracející se 
vozy na operativní lea-
sing musím také přebírat  
a kontrolovat jejich řádné 

vrácení a případné poško-
zení. Mám na starosti také 

příjem nových vozů ze Škoda 
Auto, expedici vrácených vozů 

z operativního leasingu a vyhotovení 
objednávky a leasingové smlouvy.“

Jaké výhody vidíte v otevření zákaznického centra pro 
zaměstnance Škoda?

„Jednoznačně v tom, že je vše na jednom místě, od par-
koviště nových vozů, přípravy nových vozů, předávací míst-
nosti až po servis. Také se jedná se o reprezentativní pro-
story firmy MATRIX.“

Erika Bečková, prodejce Zákaznického centra

Jakou práci máte v zákaznickém centru 
na starosti?

„V Zákaznickém centru pra-
cuji přes čtrnáct let jako pro-
dejce nových a referentských 
vozů značky Škoda Auto. Dří-
ve jsem rozjížděla pobočku v 
Kvasinách, to byl rok 2006. 
Nyní pracuji už dva roky v Au-
tocentru MATRIX v Lipovce.“

Jaké výhody vidíte v otevře-
ní zákaznického centra pro za-

městnance Škoda?

„Řekla bych, že prostředí zaměstnance ŠKODA AUTO 
příjemně potěšilo a jejich návštěvy jsou zde nejen při objed-
nání vozu, ale rádi sem zavítají i na prohlídku se svými rodin-
nými příslušníky a známými. Vzhledem k tomu, že je salon 
poblíž servisního střediska, je možné, v případě  poškození 
vozu nebo jen rady, vše řešit na jednom místě. Nejen, že je 
tu hezké prostředí, je tu i proškolený personál, který rád 
poradí a zároveň je vždy ochotný zákazníkům pomoci.

Tereza Koblásová, asistentka infopultu

Jakou práci máte v zákaznickém cent-
ru na starosti?

„Na Zákaznické centrum 
jsem nově nastoupila jako 
pracovník na pozici asistent 
infopultu. Mojí každodenní 
činností je administrativní 
činnost, která obnáší zaklá-
dání a kompletace smluv, 
kontrolu údajů nebo zadá-
vání informací do různých ta-
bulek. Jednoduše řečeno jsem 
všem třem prodejcům k ruce.“

Jaké výhody vidíte v otevření zákaznic-
kého centra pro zaměstnance Škoda?

„Jako největší výhodu vidím samostatnost pracoviště, 
které je přímo dostupné všem potřebným službám.“

Vladimír Bořek, prodejce Zákaznického centra

Jakou práci máte v Zákaznickém 
centru na starosti?

„Pracuji jako prodejce na 
Zákaznickém centru. Na 
starosti mám každoden-
ní práci se zákazníky ze 
Škoda Auto. Jsem tu pro 
jejich objednávky, podpi-
sy smluv, předání nových, 
ojetých aut i aut na operativ-
ní leasing a požadavky s nimi 
spojenými. Řeším také řešitelné 
i neřešitelné problémy. Zákazní-
kům rádím v podstatě se vším, od objed-
návek až po servis, od kol po skla...“  

Jaké výhody vidíte v otevření Zákaznického centra pro 
zaměstnance Škoda?

„Velkým plusem je dostupnost všech potřebných služeb 
na jednom místě.“
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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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ŠKODA Octavia
TSI 1,5 / 110 kW Ambition Plus/manuál

Tachometr: 11 343 km
Motor: benzin - 110 kW
Do provozu: 01/2019

Vnější vzhled a výbava
Dešťový senzor, bezklíčové odemykání, 
el. vyhřívané přední sklo, kola z lehkých 
slitin, led hlavní světlomety, kontrola 
tlaku v pneu, metalický lak, natáčecí 
světlomety, senzor světel, 6 stupňová 
převodovka, parkovací senzory 

Vnitřní výbava
El. ovládání oken a zrcátek, bluetooth 
a autorádio, klimatizace automatická, 
malý kožený paket, maxi dot, multi-
funkční volant, tempomat, loketní 
opěrky, dělená zadní sedadla, Maxi Dot, 
vyhřívání sedadel vpředu

429 000 Kč 
354 545 Kč bez DPH

Škoda Fabia
Combi TSI 1,0 / Ambition Plus / manuál
 
Tachometr: 18 124 km
Motor: benzín, 70 kW
Do provozu: 03/2019

Vnější vzhled a výbava
Střešní nosič, kola z lehkých slitin, přední 
mlhovky, dálkově ovládané centrální za-
mykání, kontrola tlaku v pneu, metalický 
lak, ukazatel teploty, vyhřívaná zrcátka, 
zadní stěrač s ostřikovači, parkovací sen-
zory, posilovač řízení

Vnitřní výbava
Bluetooth, el. ovládaná přední okna, iso-
fix, klimatizace mechanická, Maxi Dot, 
tempomat, nastavitelný volant, loketní 
opěrka přední, dělená zadní sedadla

274 000 Kč 
226 446 Kč bez DPH

ŠKODA Superb
DSG 2,0 TDI/ Style Plus / automat

Tachometr: 27 690 km
Motor: diesel, 140 kW
Do provozu: 05/2019

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor,
el. vyhřívané přední sklo, kola z lehkých 
slitin, led hlavní světlomety, natáčecí 
světlomety, přední mlhovky, senzor 
světel, tažné zařízení, kontrola mrtvého 
úhlu, parkovací senzory a kamera

Vnitřní výbava
Bluetooth, el. ovládání oken aj., Isofix, 
klimatizace automatická, multifunkční 
volant, tempomat, vyhřívání sedadel 
vpředu, asistent rozjezdu do kopce, dri-
ver activity assistant - rozpoznání únavy, 
smart link, startování tlačítkem

739 000 Kč 
610 744 Kč bez DPH

Škoda Scala
TDI 1,6 / Style / manuál

Tachometr: 16 490 km
Motor: nafta, 85 kW
Do provozu: 06/2019

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
vyhřívané trysky ostřikovače čel. okna, 
LED hlavní světlomety, natáčecí světlo-
mety, přední mlhovky, vyhřívaná zrcátka, 
senzor světel, kola z lehkých slitin, parko-
vací senzory a kamera,posilovací zařízení

Vnitřní výbava
Bluetooth, dekor interiéru, el. ovládání 
oken a zrcátek, klimatizace automatická, 
klimatizovaná přihrádka, multifunkční  a 
nastavitelný volant, Sun set, malý kožený 
paket, loketní opěrka přední a zadní, vy-
hřívaný volant, vyhřívání sedadel v předu

479 000 Kč 
395 868 Kč bez DPH

ŠKODA Octavia
TSI 1,5 / 110 kW Style Plus/ manuál

Tachometr: 22 085 km
Motor: diesel, 110 kW
Do provozu: 12/2018

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor,
kola z lehkých slitin, senzor světel, tóno-
vaná skla, parkovací senzory, posilovač 
řízení, 6 stupňová převodovka, vyhřívání 
zrcátka, natáčecí světlomety, ostřikova-
če světlometů, kontrola tlaku v pneu

Vnitřní výbava
Bluetooth, el. sklopná zrcátka, 
handsfree, isofix, klimatizace automatic-
ká, maxi dot, multifunkční a nastavitelný 
volant, tempomat, vyhřívání sedadel 
vpředu, vyhřívaný volant, startování tla-
čítkem

469 000 Kč 
387 603 Kč bez DPH

Škoda Rapid
TSI 1,0 / Ambition Plus / manuál

Tachometr: 11 126 km
Motor: benzin, 81 kW
Do provozu: 02/2019

Vnější vzhled a výbava
Kola z lehkých slitin, dálkově ovládané 
centrální zamykání, metalický lak, uka-
zatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka, 
přední mlhovky, tažné zařízení, xeno-
nové světlomety, parkovací senzory, 
posilovač řízení, 6 stupňová převodovka

Vnitřní výbava
Bluetooth, el. ovládaná přední okna a zr-
cátka, handsfree, isofix, klimatizace me-
chanická, malý kožený paket, Maxi Dot, 
multifunkční volant, navigační systém, 
tempomat, vyhřívání sedadel vpředu

289 000 Kč 
238 843 Kč bez DPH

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
metalický lak, přední mlhovky, senzor 
světel, kola z lehkých slitin, tónovaná 
skla, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná 
zrcátka, vyhřívané trysky ostřikovače čel. 
okna, zadní stěrač s ostřikovačem

Vnitřní výbava
El. ovládání oken a zrcátek, klimatiza-
ce automatická, loketní opěrka přední 
a zadní, malý kožený paket, Maxi Dot, 
multifunkční volant, nastavitelný volant, 
tempomat, vyhřívaná sedadla a volant, 
řazení na volantu, isofix

579 000 Kč 
478 512 Kč bez DPH

Škoda Fabia
Combi TSI 1,0 / Ambition Plus / manuál

Tachometr: 17 490 km
Motor: benzin, 70 kW
Do provozu: 05/2019

Vnější vzhled a výbava
Střešní nosič, kola z lehkých slitin, přední 
mlhovky, dálkově ovládané centrální za-
mykání, kontrola tlaku v pneu, metalický 
lak, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zr-
cátka, zadní stěrač s ostřikovačem, par-
kovací senzory, posilovač řízení

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, 
klimatizace mechanická, loketní opěr-
ka přední, malý kožený paket, Maxi 
Dot, tempomat, dělená zadní sedadla, 
handsfree

279 000 Kč 
230 579 Kč bez DPH

Škoda Fabia
Combi TSI 1,0 / Ambition Plus / manuál

Tachometr: 12 390 km
Motor: benzin, 81 kW
Do provozu: 06/2019

Vnější vzhled a výbava
Střešní nosič, kola z lehkých slitin, přední 
mlhovky, dálkově ovládané centrální za-
mykání, kontrola tlaku v pneu, metalický 
lak, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zr-
cátka, zadní stěrač s ostřikovačem, par-
kovací senzory, posilovač řízení

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, el. ovládání zrcátek, 
klimatizace mechanická, loketní opěrka 
přední, malý kožený paket, Maxi Dot, na-
stavitelný volant, tempomat, bluetooth,  
dělená zadní sedadla, handsfree

295 000 Kč 
243 802 Kč bez DPH

Škoda Octavia
Combi TDI 2,0 / Style Plus / manuál

Tachometr: 253 km
Motor: benzin, 85 kW
Do provozu: 02/2020

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
kola z lehkých slitin, led hlavní světlo-
mety, přední mlhovky, senzor světel, 
parkovací senzory, parkovací kamera, 
vyhřívaná zrcátka, led hlavní světlomety, 
asistent rozjezdu do kopce, imobilizér, 

Vnitřní výbava
Bluetooth, el. ovládání oken a zrcátek, 
el. ovládané 5. dveře, handsfree, isofix,
klimatizace automatická, malý kožený 
paket, maxi dot, multifunkční a nastavi-
telný volant,navigační systém, tempo-
mat, vyhříváný volant a  sedadla vpředu

632 330 Kč 
522 587 Kč bez DPH
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Škoda Octavia
Combi DSG 2,0 TDI/ Style Plus / automat

Tachometr: 6 311 km
Motor: benzin, 110 kW
Do provozu: 12/2018
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Brusné systémy
Odpověď na otázku ultimativního brusného materiálu

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

REFERENCE WINDOWS:

APARTMÁNY
FILIPOVICE

 
FILIPOVICE

V SRDCI CHKO 
JESENÍKY

MATRIX Windows dodával okna a dveře do 
nových luxusních apartmánových domů v obci 
Fipilovice. Díky poloze přímo v srdci Jeseníků 
nabízí okolí Filipovic nepřeberné množství aktivit 
a zážitků pro všechna roční období.

Jedná se o 2 samostatné apartmánové domy
o 24 jednotkách. Velkoryse pojaté apartmány na-
vrhli zkušení architekti s citem pro nejmenší de-
tail. Každá jednotka má vlastní balkon či terasu 
a je zařízena vším, co potřebujete pro dokonalý od-
počinek.

Dodána byla dřevěná modřínová okna MATRIX Euro 78
v barevném provedení. Venkovní strana oken je 
z tyrkysové a žluté barvy a z vnitřní strany je bezbarvý 
lak. Součástí dodávky bylo venkovní modřínové oblo-
žení kolem oken, vnitřní dubové parapety z masivu a in-
teriérové vstupní a mezipokojové dveře. Hlavní vstupy 
objektů zdobí hliníkové vchodové dveře MATRIX MB 86 
ve stejném barevném provedení. 

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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Hliníková zábrana 
proti lupičům

Policejní statistiky uvádějí, že do domů a bytů lupiči 
nejčastěji vnikají okny a balkonovými dveřmi. Ale ne-
rozbíjejí skla. Záměr provádějí potichu, tak, že obratně 
vysadí okenní křídlo. Aby bylo možné zabránit takové 
situaci, stojí za to použít řešení zdokonalující bezpeč-
nost budovy.

Pokud již dojde ke vloupání, čas je naším největším spo-
jencem. Čím více času je třeba ke zdolání použitých zábran, 
tím je větší pravděpodobnost, že lupič couvne nebo bude 
přistižen. Pachatel často vzdá pokus o vniknutí dovnitř, po-
kud se mu zdá, že mechanické zábrany jsou pro něj těžko 
zdolatelné. Lze tedy usoudit, že k většině vloupání nedo-
chází právě díky nejrůznější zabezpečovací technice v ok-
nech nebo dveřích.

Avšak zde se naskytuje otázka – jak se pozná, že stanove-
ný výrobek skutečně splňuje požadavky třídy odolnosti pro-
ti vloupání? Několik rad k této otázce dává odborník firmy 
ALUPROF, která se od nedávna podílí na programu Bezpeč-
ný dům a v její nabídce hliníkových systémů je spousta ře-
šení posilujících bezpečnost objektů díky zvýšené odolnosti 
zabudovaných prvků proti vloupání.

Bezpečnosti je třeba pomoci

Ve středověku okna nebo vstupní dveře testovali rytíři 
(různě, někdy velmi bolestivým způsobem). Jednou z nej-
oblíbenějších metod byl pokus o vylomení dveří vlastními 
silami. V současnosti existují rafinovanější metody ově-
řování bezpečnosti daného výrobku. Bezpečností dveře  

Okenní a dveřní systém MB-104 Passive SI  
Třída odolnosti proti vloupání RC3

Systém bezpečnostních rolet SAR-SKO  
Třída odolnosti proti vloupání RC3
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a okna zkoušejí především autorizované instituce, jako jsou 
polské ITB, IMP a ROMB S.A., německé PIV a nizozemské 
SKG-IKOB. Při nákupu daného výrobku proti vloupání sto-
jí za to si ověřit, zda výrobek má certifikát potvrzující jeho 
vlastnosti, vydaný příslušnou institucí.

Nejčastějším způsobem zdolání oken je jejich vysazení, 
proto klíčovou úlohu sehrávají systémy okenních profilů  
a v nich použité mechanismy. „V systémech ALUPROF využí-
váme velice inovativní řešení usnadňující pohodlné ovládání 
a seřízení. Hliník se vyznačuje jednou z nejvyšších odolností 
ze všech materiálů, ze kterých se vyrábějí okna“ říká Bożena 
Ryszka, marketingová manažerka ALUPROF S.A.

Hliníkové konstrukce oken a dveří firmy ALUPROF jsou 
založeny na standardních systémových řešeních: MB-60, 
MB-70, MB-86 a MB-104 Passive, ve kterých byly použi-
ty prvky zvyšující odolnost proti zásahu zvenčí, jako jsou: 
bezpečností sklo, prvky proti vysazení a kování určené pro 
tento typ použití. „Naše systémy mají třídy odolnosti proti 
vloupání od RC1 do RC3. Jsou také dostupná speciální řeše-
ní oken ve třídách RC3i a RC4, která nacházejí použití v situ-
acích, kde se vyžaduje odolnost proti zdolání oken zvnitřku 
(třída RC3i) nebo pro prostory vyžadující zvýšenou ochranu 
(třída RC4)“ dodává Bożena Ryszka.

Ochrana terasových dveří a velkých prosklení

Terasové dveře jsou elegantním a nadčasovým řešením. 
Pokud se rozhodneme pro velká prosklení, musíme mít 
záruku, že jejich konstrukce bude nejen pevná, ale také 
bezpečná. Měli bychom tedy věnovat pozornost odolnosti 
profilů a kování chránícího proti vloupání. „Konstrukce proti 
vloupání lze vyrobit v rámci řešení zdvižně-posuvných tera-
sových dveří MB-77HS a také sloupkovo-příčkových stěn za-
ložených na systému MB-SR50N nebo MB-TT50. V portfoliu 
ALUPROF tyto výrobky doplňují bezpečnostní rolety“ dodá-
vá Bożena Ryszka. Výběr vhodných konstrukcí, to ještě není 
všechno. Je třeba pamatovat na odbornou montáž, díky níž 
bude celá zástavba správně osazena ve stěně.

Při rozhodování o použití bezpečností konstrukce je 
třeba si uvědomit, že konstrukce v závislosti na třídě chrá-
ní hlavně proti příležitostným lupičům, kteří používají sílu 
nebo běžně dostupné nářadí. V konfrontaci s „profesioná-
ly“, kteří jsou vhodně vybaveni a mají dostatek času, nemá 
žádný výrobek šanci. Úkolem bezpečnostních konstrukcí je 
především účinné opoždění okamžiku jejich zdolání a tímto 
usnadnění zásahu majitelů nebo policie.

Systém bezpečnostních oken MB-70RC4  
Třída odolnosti proti vloupání RC4

Fasádní systém MB-TT50  
Třída odolnosti proti vloupání RC3
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Brusné systémy
Odpověď na otázku ultimativního brusného materiálu

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

Na prodejním středisku v Medleši-
cích jsme postavili novou skladovací 
halu na základové desce z hlazeného 

drátkobetonu a vybudovali nový samo-
statný vjezd do areálu. Hala bude ještě do 

konce roku vybavena regálovým systémem. 
Díky této hale budou mít naši zákazníci mož-

nost výběru ze širšího sortimentu hoblovaných 
materiálů, KVH hranolů a deskových materiálů. 

Snažíme se pro vás neustále zlepšovat naše 
služby a nabídku pro vás. Děkujeme za vaši 

přízeň i přes omezení v době výstavby.
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Postavili jsme novou 
plachtovou halu
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Dáváme do hotelu více 
než je běžný standard, 
jsme „…víc než hotel“
říká Luboš Kalous 

Jaká byla vaše cesta k hotelnictví, co vás přivedlo do 
letoviska Studánka?

„Jak se říká, za vším hledej ženu a v mém případě to ne-
bylo jinak. Manželka si našla inzerát s nabídkou pracovního 
místa do hotelu Studánka na pozici pokojská. Nastoupi-
la do hotelu jako vedoucí střediska pokojských. Měl jsem 
tedy zprostředkovaně přehled o rozjezdu nového hotelu  
a tady právě uzrál nápad, nebo spíše výzva, ke změně práce. 
Od prvopočátku jsem se aktivně zajímal o možnost praco-
vat v hotelu. Mapoval jsem si prostředí a zvažoval jsem růz-
né pracovní pozice, nakonec u mě přerostla výzva, možnost 
podílet se na vedení hotelu.“ 

Byl pro vás začátek na vedoucí pozici ve čtyřhvězdičko-
vém hotelu náročný?

„Samozřejmě byl můj start hodně náročný. Byla to úpl-
ně nová odbornost v novém hotelovém kom-
plexu, v tu dobu bez zavedené klientely, 
ale pokud to berete jako další pracov-
ní výzvu, tak jdete do akce naplno. 
Já mám takovéto výzvy rád, když 
stojíte u zrodu nového projek-
tu. Dával jsem své práci úpl-
ně všechno, i na úkor vol-
ného času s rodinou. Ale 
tak to u otevření nového 
provozu bývá. První rok 
byl pro celý hotelový 
kolektiv hodně nároč-
ný, a tím nemyslím je-
nom fyzickou stránku 
věci. Díky svým před-
chozím zkušenostem 
z byznysu, marketingu, 
gastronomie, včetně 
těch životních, si dovo-
lím odvážné konstatování 
„obstál jsem se ctí!“ Hotel 
je v současné době na trhu 
stabilní, pod kvalitním vedením 
a spolehlivým personálem. Od 
počátku se nám daří stále vylepšovat 
obchodní politiku a udržovat vzestup-
nou tendenci. Máme za sebou dobré roky  
a těšíme se na nové výzvy, které jsou jistě před námi.“

Co vaše rodina a vaše zaměstnání?

„Mám skvělou rodinu, manželku, děti, vnoučata a vedu 

spokojený život. To 
víte, všude je něco, ale 
cítím se být silný právě 
díky naší rodinné soudrž-
nosti a vzájemné podpoře. 
Bez kvalitního rodinného zázemí 
není klidu na práci. Pohoda v osob-
ním životě nám umožňuje dosažení větších 
úspěchů v zaměstnání. Mám to štěstí, že mám obrovskou 
podporu a pochopení v celé rodině, s bezmeznou tolerancí  
k pracovnímu nasazení. Práce v hotelnictví mě baví a tento 
pracovní styl mně zcela vyhovuje, přestože trávím v letovis-
ku Studánka nadmíru času.“

Jaké máte pracovní ambice a čeho chcete ještě dosáh-
nout?

„Osobně si nedávám žádné limity a vlastní pra-
covní aktivity beru jako výzvy na cestě  

k vrcholu. Moje snaha a motivace 
je především v dosažení vždy 

toho nejlepšího výsledku. 
Za život jsem změnil již 

čtyřikrát profesní za-
měření a můžete 

mně věřit, že to 
není jednoduchá 
věc, přeoriento-
vat se v oboru 
a být v nové 
profesi na špič-
ce. Rychle se 
musíte dostat 
do pracovního 
tempa a všem 
ukázat, že na 

to či ono máte. 
Jsem houževna-

tý, pracovitý a vždy 
mě nejvíce posílí do-

sažený úspěch v práci, 
spokojenost našich hos-

tů i mých spolupracovní-
ků, je to takový můj pracovní 

motor!“ 

Troufáte si na další změnu a třeba i na 
pátý obor?

„Ano, výzvy mám rád a potřebuji být stále akční. Proto 
jsem již začal pracovat na zvýšení kvalifikace a letos jsem 
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udělal první krok k dalšímu profesnímu růstu.  Zařídil jsem 
si kurz s certifikovanou zkouškou pod MŠMT ČR a nyní jsem 
veden v centrální databázi jako certifikovaný masér na 
sportovní a relaxační masáže. Odbornost jsem získal pod 
vedením našeho nejzkušenějšího odborníka na sportovní 
masáže pana Stanislava Herverta, který masíroval na všech 
olympijských hrách, od Helsinek, až po současnost. Na ma-
sérském lehátku měl zvučná jména dobových sportovců 
jako Helena Fibingerová, Imrich Bugár, Jarmila Kratochví-
lová a mnoho dalších.“

Proč právě Studánka, čím vás okouzlila?

„Mám rád silné příběhy, projekty s hlubokými kořeny  
a letovisko Studánka je přesně takovým projektem, který 
nabízí široké možnosti uplatnění. Vždy si pečlivě promýšlím 
budoucí kroky, kam a jak půjdu. Tady to bylo po chvíli zvažo-
vání (region, činnost, historii) jasná volba. Pokud se ve mně 
propojí krásno, se smysluplností a intuicí, tak jsem rozhod-
nut a udělám vše pro úspěšné naplnění mých představ.“

Jaký jste vlastně člověk a co nám o sobě ještě prozra-
díte?

„To záleží na situaci, z jaké strany se 
člověk hodnotí a kdo hodnotí. Po-
hled sám na sebe je vždy tak 
trochu zkreslený, protože 
všichni máme tendenci si 
vlastní obrázek idealizo-
vat. Osobně dám hod-
ně na zpětnou vaz-
bu ke své osobě a 
umím dost dobře 
číst, takzvaně 
mezi řádky. Jinak 
jsem introvert 
s vysokým pra-
covním nasaze-
ním a mám rád 
pokud mají věci 
logiku a reálný 
základ. Jsem i po-
žitkář milující spo-
kojený život s oby-
čejnými radostmi.“

V Rychnově nad Kněž-
nou má hotel velikou 
konkurenci, jak s ní boju-
jete?

„Je pravdou, že na nejmenší okresní 
město v ČR je to rarita mít tři dobře prospe-
rující hotely. Konkurenci sleduji z profesního hlediska a vní-
mám pozitivně jejich nabízené služby. Každý hotel má vlast-
ní specifickou klientelu, která nám všem umožňuje dobře 
fungovat v lokalitě Rychnovska. Nikdy jsem se nesnažil ko-
pírovat aktivity ostatních, máme vlastní osobitý styl a rád 
používám větné spojení „Studánka není jenom hotel, ale 
životní styl!“

Kolik lůžek musíte obsadit, a co vše je třeba udělat pro 
ideální využití hotelu? 

„Hotel nabízí celkem 100 lůžek ve 47 pokojích a má další 
společenské prostory k využití. Zajistit co největší obsaze-
nost hotelu není zrovna lehký úkol, ale můžeme konstato-
vat, že od počátku provozu letoviska Studánka jsme v trva-
lém růstu. Musíte denně přemýšlet a optimalizovat byznys 
na každém kroku, skládat naši hotelovou mozaiku a stále 
být otevřen novým příležitostem. „Kdo chvilku stál, tak stojí 
opodál!“ Zatím mně vše vychází podle původně představe-
ného záměru. Pokud se dívám zpětně na můj motivační list 
z doby rozjezdu hotelu, tak tam mnoho odchylek nenajde-
me.“

Byl jste někdy sám ubytovaný v hotelu Studánka?

„Měl jsem tu čest, ale pouze pracovně. Ono je těžké na 
Studánce trávit mimopracovní čas. Osobně nedoporučuji 
nikomu ze zaměstnanců trávit osobní chvíle v hotelu, pro-
tože jste stále ve střehu a sledujete dění svých kolegů s po-
třebou pomoci, udělat, dotáhnout nějaký detail. Opravdu 
si nevychutnáte osobní pohodu, kterou jinak Studánka ve 
všech ohledech poskytuje.“ 

Také jste již zmiňoval vaše těžké chvíle v letovisku.

„V životě někdy přicházejí i těžké oka-
mžiky, kde vám zrovna není hej, ale 

spíše ouvej. Hodně mě v práci 
před několika lety přibrzdilo 

těžké onemocnění man-
želky. To potom pře-

hodnotíte od základu 
dosavadní život. 
Celkově se musíte 

zabývat jednot-
livými životními 
situacemi, ale 
nakonec jsem 
ve změnách ne-
musel být úplně 
radikální. Tuto 
otázku bych ra-
ději odložil, je 

to pro mě velice 
osobní.“

Který rok byl pro 
vás a hotel nejlepší 

a jaký byl ten špatný?

„Těžká otázka a nebude 
mít také jednoduchou odpo-

věď. Jako každý člověk spíše vzpo-
mínám na ty dobré věci, a to méně 

povedené nám ustupuje do pozadí. Přesto 
jeden rok vytáhnu na světlo, a tím rokem je rok 2012. 
Nejplodnější rok na doprovodné akce, kde jsme se snažili 
dostat do plného podvědomí našich hostů, kde jedna ak-
tivita střídala druhou. S Jirkou Králíčkem se nám s kulturní 
aktivitou v letovisku Studánka podařilo překvapit a možná 
přesvědčit i poslední pochybovače, kteří se dívali na dění 
okolo letoviska zamračenými pohledy. Každý chce logicky 
uspět s hotelem na poli hotelnictví a v ČR jich není zrovna 
málo, jenže jenom připraveným a zapáleným se tento zá-
měr podaří. Dáváme do hotelu více než je běžný standard, 
a to nás opravňuje si myslet, že jsme „…víc než hotel“ Velké 
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díky patří hektickému nasazení ředitele hotelu a všem spo-
lupracovníkům, kteří se spolupodílí na lidské tváři letoviska 
Studánka! Jsme hotelem s lidmi pro lidi, proto jsem tady 
rád!“

Baví vás stále Studánka, a jak to vidíte do budoucna?

„Již deset let mě baví Studánka, baví mě práce, baví mě 
život. To bych nedělal věci, které dělám a neměl takové 
pracovní nasazení. Někdy při ponocování v kanceláři říkám 
i recepční, aby nás už vyprovodila z hotelu, nebo druhý den 
nevstaneme. Pokud ale dostatečně nesledujete trendy 
dnešní doby, tak jste prostě OUT! Převážnou část letošního 
roku jsme hotel řídili s ředitelem pouze ve dvou, a to vám 
dává pořádně zabrat, když si uvědomíte, že musíte pokrýt 
provozní dobu v různých variantách 365 dní v roce. Přesto 
máme hrdě zvednuté hledí a kráčíme do další desetiletky.“

Jste emotivní člověk, a co vlastně emoce pro vás zna-
menají?

„Jak jsem již říkal, introvert, s vlastní logikou, vlastním 
názorem na věc, ale také jsem emotivní 
člověk, ale spíše řečeno empatický. 
Někdo si představuje emotivní-
ho člověka jako výbušného 
jedince, ale to rozhodně 
nejsem. Při poskytování 
služby se musíte umět 
v jednu chvíli (skoro 
jako na povel) vel-
mi dobře naladit 
na pozitivní notu 
zaměstnanců 
i hostů. Jedi-
ně tak můžete 
mít úspěch, 
s p o k o j e n o s t 
na obou dvou 
stranách.“

Co máte rád, 
a koho máte 
nejraději?

„Mám rád život, 
svoji práci a dou-
fám, že to ještě chví-
li vydrží. Rád si plním 
různá malá přání a největší 
radost mně dělá, když mohu 
někoho obdarovat, nebo pro ně-
koho něco užitečného udělat. Rodina 
má první příčku!“

Myslíte, že se vyznáte v dnešním složitém světě?

„Co je to složitý svět? Říká se, že život je složitý, ale sám 
o sobě vidím život jako jednoduchý. Jen se musíte naučit 
brát situace takové, jaké jsou a nepodléhat marnosti, a to 
myslím ve všech směrech! Hlavně prosím neřešte morální 
a politické bahno.“

Jaké jsou vaše cíle a plány v dalším životě?

„Podívejte se, cíle jsou pro mě jenom jako ohraničení, 
určitá veličina, hodnota, kterou nastíníme jenom zlomek 
našich představ. Člověk míní a život mění! Nejdůležitější je 
cesta a systém, pomocí kterého dospějeme k nějakému „rá-
doby cíli“ chvilkovému potěšení nebo vzplanutí, ale cesta 
vám zůstane. Jednou táhnete těžko do kopce, jindy jedete 
po rovině nebo odfukujete z kopce, ale vždy musíte být na 
té správné cestě. Jsem pragmatický člověk s jistotou pro 
Studánku a jsem rád za to, že nelítám v oblacích, ani se ne-
propadám do nesmyslných sebedestrukčních depresí.“

Můžete nám poodhalit plány hotelu pro rok 2021?

„Na plány jste se měl ptát v letních měsících. Dnes máme 
vše připraveno a nastaveno. Jsem tím člověkem, který 
na hotelu plánuje minimálně půl roku dopředu, ale i mo-
mentální akce jsou zapotřebí. Rád spoléhám na věci, které 
spolehlivě fungují a baví mě ladit detail. Méně osvědčené 
věci poupravíme a zužitkujeme. No a ty nefunkční, málo za-
jímavé opustíme. Dále budeme trpělivě budovat pracovní 
kolektiv, což je nejtěžší práce pro vedení hotelu, aby sladil 

různorodý kolektiv složený z mnoha profesních činnos-
tí. Nikoho neodsuzujeme, nad nikoho se 

nepovyšujme, ale před nikým se ani 
neponižujme. Komunikace je vel-

ký oříšek, ale my najdeme tu 
správnou cestu, po které 

budeme hrdě kráčet a 
obstojíme na dnešním 

trhu hotelnictví.“

Je radost si  
s vámi povídat 
a vidět tu ko-
šatou Studán-
ku, jaký vzkaz 
máte pro hos-
ty letoviska 
Studánka?

„Pokud vás 
mé povídání 

opravdu natolik 
zaujalo a dočte-

te se, až po po-
slední řádek toho-

to rozhovoru, tak si 
dovolím vyslovit jeden 

jediný vzkaz. „Žijte život 
naplno a užívejte si kaž-

dý den, nekažme si společně 
strávené chvíle různými šarvátka-

mi!“ Na hotelu máme pouze situace k 
řešení, kde s oblibou říkáme o vztahu s hos-

tem „před zdí a za zdí“ je myšleno host před zdí-kde 
je vše pohodově růžové a obsluha za tou zdí–kde si osob-
ně vyříkáváte sporné situace. A po chvilce opět vykročíte 
těmi samými dveřmi s úsměvem od ucha k uchu s dobrou 
náladou, nic není potíž, vše připravíme, pánovi pohledáme, 
slevu poskytneme, rádi vás opět přivítáme…“ 

„Mějte se fajn a opět se společně potkáme v hotelu Stu-
dánka“

Luboš Kalous – manažer hotelu Studánka****
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POLÉVKA

DEZERT

150 g   KAPR NA ČERNO, BRAMBOROVÉ ŠULÁNKY OBALENÉ 

                            V PEČENÉ STROUHANCE   1, 3, 4, 7, 9, 11

250 g   KONFITOVANÉ KACHNÍ STEHNO, ČERVENÉ ZELÍ, KARLOVARSKÝ

                           A HOUSKOVÝ KNEDLÍK  1 (pšenice), 3, 7, 9

150 g   VEPŘOVÁ PANENKA PROVONĚNÁ BYLINKAMI, OPÉKANÉ

                           BRAMBORY GRENAILLE SE SUŠENÝMI RAJČATY A PARMEZÁNEM

                            7, 9

300 g   HOUBOVÝ KUBA S LIŠKAMI, ZDOBENÝ KARAMELIZOVANÝMI 

                           JABLKY  1, 7, 9

259 Kč

199 Kč

245 Kč

165 Kč

0,2 l   ČOČKOVÁ POLÉVKA SE ZELENINOU, BRAMBORAMI 
                           A SLANINOVÝM CHIPSEM 7, 9

59 Kč

100 g   DATLOVÝ KOLÁČ ZDOBENÝ ČOKOLÁDOU
  1 (pšenice), 6, 7, 8

59 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!

VÁNOČNÍ MENU
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Zvěřina z Farmy Třebešov 
na sváteční tabuli

MATRIX INFO | Farma Třebešov

Pro příležitost Vánoc 
jsme pro Vás připravili 
speciální nabídku
www.farmatrebesov.cz

Kapr a bramborový salát – to je klasika, na kterou se tě-
šíme celý rok a k Vánocům neodmyslitelně patří. Štěd-
rovečerní večeři někteří z nás také pojímají podobně 
jako naši předci a připravují tradičního českého kubu  
s houbami a uzeným masem. Ať už je to ryba, nebo ří-
zek, tradice a zvyky Vánoční kuchyně ovlivňuje regi-
on, ve kterém žijeme a každá rodina má své oblíbené 
recepty. Štedrovečerní večeře má být momentem  
v rodinném kruhu, spojeným s dobrým jídlem. Pro tento 
den tak máme obvykle celkem jasno, co se bude vařit.  
Co ale po zbytek vánočních svátků? 

Volné dny po Vánocích obvykle využíváme k návštěvám  
a užívání si společných chvil s blízkými. Právě tyto chvíle mů-
žeme doplnit dalším výborným jídlem. Co takhle zařadit na 
vaše vánoční menu něco méně obvyklého a zpestřit si tak 
oslavu nejkrásnějšího období v roce? Připravte si sváteční 
pokrm ze zvěřiny! Toto maso vám umožní odlehčit svůj jí-
delníček a přitom zachovat luxusní ráz svátečního času. Sta-
čí zvolit správnou přílohu a máte dietní delikatesu, po které 
se jen zapráší.

Vyzkoušejte například metodu sous vide – velmi pozvol-
né vaření zavakuovaného masa při velmi nízké teplotě. 
Maso neztratí žádnou tekutinu a zůstane tak dokonale šťav-
naté. Ideální pro přípravu například daňčího, srnčího, ale 
třeba i muflonního hřbetu. Nebojte se zaexperimentovat  
a doladit maso nějakou sladší omáčkou – co takhle zapojit 
do hry švestky, brusinky, nebo šípek? 

Pomalý hrnec – další velmi populární úpravou je pomalé 
dušení, které nám po několika hodinách zajistí dokonale se 
rozpadající chuťový zážitek. Společně s kořenovou zeleni-
nou, podlévané pivem, nebo vínem, maso vytvoří famózní 
šťávu, která vznikne bez jakékoliv další námahy.

V neposlední řadě pak nezapomeňme na klasiku. Pořád-
nému steaku se nic nevyrovná! Vysoký kus svíčkové –  na-
příklad jelení – je prostě neodolatelný. Je jen na vás, jak 
propečený bude a s lehkou přílohou opět přinese vynikající 
pokrm, kterým okouzlíte partnera, rodinu, ale i návštěvu.

Pro jaký kousek se rozhodnete Vy?
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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

388,- 470,- 488,-
Kč/1 kg

běžná cena 522 Kč/kg
Kč/1 kg

běžná cena 542 Kč/kg
Kč/1 kg

běžná cena 432 Kč/kg

AKCE AKCE AKCE

e-shop
www.farmatrebesov.cz

Srnčí
kýta

Jelení 
svíčková

Dančí 
hřbet

NA VÁŠ SVÁTEČNÍ STŮL



Kachní prsa s datlemi 
a hroznovým vínem, 

polentové placky 

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

Suroviny:                                                                                       
Maso

• 1 000 g kachní prsa • 5 g sůl • 2 g pepře 
• 2 g rozmarýnu • 80 g olivový olej • 50 g meruň-
ková marmeláda • 50 g rybízová marmeláda 
• 80 g sušených datlí • 0,1 l červeného vína 
• malou lžičku malinového octa 
• 100 g hroznového vína • 100 g másla

Na polentu

• 200 g kukuřičné polenty • 10g strouhaného 
parmazánu 

Postup: 
Kachní prsa očistíme, osolíme, opepříme, vetřeme nasekané byliny a zakápneme olejem.

Na omáčku rozvaříme marmeládu, přidáme datle, víno a malinový ocet, na konec přidáme do omáčky hroznové víno a omáčku 
zjemníme plátkem studeného másla.

Připravené kachní prsa opečeme na grilu nebo pánvi, z obou stran 4 minuty a dáme do vyhřáté trouby na 180°C na 5-8 minut dle 
potřeby propečení, čím déle necháme, kachní prsa v troubě budou tužší a sušší.

Mezitím si uvaříme polentu ve vodě, až se začne odlepovat ode dna hrnce, do uvařené polenty zamícháme parmazán, osolíme, 
opepříme. Nalijeme do rovné formy a necháme vychladnout. Z vychladlé polenty vykrojíme tvořítkem tvary které následně opeč-
me na másle.

Servírujeme kachní fi lírované prso s opečenou polentou a přelité omáčkou, ozdobíme větvičkou rozmarýnu. Dobrou chuť.

35
min

5
porcí
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Naši oslavenci v prosinci 2020

divize Wood
Stejskal Jan

Dřevocentrum CZ
Dostálíková Nela
Juřička Jiří
Knazovič Lukáš
Krejčí Petr

Matrix Hotels, s.r.o.
Bubák Marek

divize Windows
Čapo Richard
Gregor Jan
Kopáček Martin
Oubrecht Petr
Zelený Tomáš

divize Správa
Bárta Martin
Tomášová Blanka

divize Autocentrum
Koblásová Tereza
Krmela Jiří
Lukášek Josef

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.

Farma Třebešov s.r.o.
Juračková Dominika
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Přejeme Vám klidné 
prožití vánočních svátků 
a šťastný Nový rok. 

Ing. Libor Burian, MBA


