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Úspěch je dítětem odvahy. A nadšení. Když se v roce 1991 spojili čtyři odvážní nadšenci, netušili, že 
pokládají základy společnosti s několika divizemi. Každá dnes dává práci desítkám lidí nejen pod 
Orlickými horami a její výrobky či služby si nacházejí tisíce zákazníků v celé Evropě. MATRIX vyrostl: 
k dřevařské dílně přibylo podnikání v oborech automotive, výroby oken, vzniklo dřevocentrum i au-
tocentrum, přidal se vývoj.

Odvaha riskovat a chytit se příležitosti připojila do velké rodiny podniků i Letovisko Studánka s hote-
lem. Rodina je ostatně to, co všechny aktivity společnosti MATRIX spojuje. Jeho tým staví na spoko-
jenosti, zdraví a dobrém jméně. Platí to jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance.

Raději maraton než sprint

Celé tři dekády se společností MATRIX „odžil“ Libor Burian. Generální ředitel, jeden ze zakladatelů 
a hybatelů veškerého dění tvrdí, že prvotní vizí bylo nabízet kvalitní český produkt na tuzemském 
trhu. A to jak v naprostých začátcích při výrobě dřevěných štafl í, tak i později, kdy k nim přibyla třeba 
pařeništní okna. Od nich byl už jen skok k zahájení činnosti divize WOOD v roce 1992. Ta dnes dis-
ponuje pilnicí, showroomem, administrativní budovou, KVH/BSH linkou a střediskem hoblovaného 
programu.

O rok později se přidala divize AUTOMOTIVE specializovaná na průmyslové brusné a lepicí systémy, 
která na současném česko-slovenském trhu zaujímá výsadní postavení.

AUTOCENTRUM s autosalonem a servisem do svého portfolia vložil MATRIX v roce 2005, v roce 2007 
zahájila činnost divize WINDOWS vyrábějící dřevěná a plastová okna. Letopočet 2010 zůstane v his-
torii společnosti zapsán jako rok slavnostního otevření Letoviska Studánka s hotelem, wellness cen-
trem a areálem ke sportu i odpočinku. 

V roce 2013 převzal MATRIX společnost DŘEVOCENTRUM CZ s širokým sortimentem produktů pro 
truhláře i tesaře a s pobočkami po celé republice. 

Po třiceti letech na trhu se MATRIX může pyšnit několika divizemi, kontinuální expanzí i stále novými 
projekty a nápady. Díky rodinné atmosféře, která v dnes již obrovské společnosti panuje, se všechny 
fi rmy posouvají stále dopředu.

MATRIX SLAVÍ 
30. VÝROČÍ

WINDOWSAUTOCENTRUMWOOD AUTOMOTIVE

2901,961

www.matrix-as.cz
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Studánecké království vody
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jak funguje e-shop DŘEVOCENTRUM CZ? Vyzkoušejte sami

FARMA TŘEBEŠOV
Do kondice zdravě a chutně! Pomůže zvěřina z Farmy Třebešov

FARMA TŘEBEŠOV
Farma Třebešov představuje svůj nový e-shop

FARMA TŘEBEŠOV
Farma Třebešov modernizuje zázemí pro rostlinnou výrobu

Pilnice v Třebešově trhala rekor-
dy! Zpracovala o 42% kulatiny 
více

Rok 2020 se stal minulostí a tak na-
stal čas pro bilancování a objektivní 
zhodnocení. Divize MATRIX Wood 
prožila - přes komplikace způsobené 
nástupem koronaviru - nejenom dle 
výrobních ukazatelů rok vynikající.
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Nové nářezové a obráběcí centrum dodá 
divizi WINDOWS o 40%  vyšší výkon 

Více než roční práce, díky které se MATRIX Win-
dows opět technologicky posunul, je u konce. 
V rámci dlouhodobě plánované investice totiž 
došlo k objednávce, následné výrobě a samot-
né realizaci nového nářezového a obráběcího 
centra pro výrobu plastových oken, dveří a po-
suvných systémů. 

Jak se Popular při Rallye Monte Carlo 
vyhýbal slonovi

Před 85 lety se roadster ŠKODA POPULAR 
Sport vydal na Rallye Monte Carlo. Jízda přes 
celou Evropu přinesla jeden z tehdy největších 
závodních úspěchů značky ŠKODA.

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

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

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

Grafika: MATRIX a.s.

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

22
Studánecké království vody

Na hotelu vnímáme vodu jako velmi 
důležitou složku vodního hospodářství, 
kde vlastní prameny „Studánecká voda“ 
u hotelu Studánka patří mezi nejvý-
znamnější z pramenů v lokalitě Včelný. 
Záznamy o tomto pramenu sahají až do 
17. století. 

Do kondice zdravě a chutně! Pomů-
že zvěřina z Farmy Třebešov

Vánoční odpočinek spojený s nepře-
berným množstvím jídla máme za se-
bou. Opět jsme se ponořili do každo-
denních životů a někteří z nás se stále 
snaží držet novoroční předsevzetí. Tře-
ba to o hubnutí a lepší tělesné kondici. 
S tím vám může skvěle pomoci kvalitní 
zvěřina z Farmy Třebešov.

28
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EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ, HLAVNÍ ÚČETNÍ
Jak dlouho pracujete ve společnosti 
MATRIX?

 „Ve společnosti MATRIX pracuji od 
dubna 2008, takže 13 let.“

Byla pro vás „účtařina“ v životě jasná 
volba? 

„Můj první obor bylo zemědělství, ve 
kterém jsem pracoval opravdu rád. Ale 
byla to těžká a špatně hodnocená práce, 
proto jsem se rozhodl změnit obor. Prá-
ce v účtárně mě i po letech baví, člověk 
se musí stále něco učit, aby udržel krok  
s legislativními změnami a rozvojem tech-
nologií.“

Čím vás práce ve společnosti MATRIX 
naplňuje?  Co všechno děláte? 

„MATRIX se celou dobu, po kterou tu 
pracuji, neustále rozvíjí. Staví se nové ob-
jekty, pořizují nové technologie a dokonce 
podniká v nových oborech. To je i pro mě 
jako účetního velice zajímavé, protože ne-
stačí jen vidět doklady, člověk musí vědět, 
jak vše funguje. A ve společnosti MATRIX 
jsem se setkal s obchodem, dřevařskou 
výrobou, prodejem a servisem vozidel, vý-
robou oken, hotelovými a restauračními 
službami a opět i zemědělstvím.“

Mimo to, že jste hlavním účetním, jste 
také tzv. superuživatelem Heliosu. Co 
vše tato práce obnáší? 

„Helios Orange je ekonomický soft-
ware, který ve společnosti MATRIX užívá-
me od roku 2009. Mým úkolem je hledat 
optimální využití a nastavení tohoto pro-
gramu pro zpracování účetních a ekono-
mických dat MATRIX a.s. a dalších firem, 
které účtujeme.“

Co považujete ve své práci za nejdůle-
žitější? 

„Nejdůležitější na práci účetního je asi 
pečlivost. Pracujeme s velkým množstvím 
čísel a i sebemenší chyba se negativně 
projeví ať už v daních placených státu, 
nebo v ekonomických informacích, které 
management potřebuje k řízení firmy.“

Co by se podle vás obecně ve firmě 

dalo zlepšit, aby se vám lépe pracova-
lo? 

„Jako asi na všech pracovištích je třeba 
vytvořit co nejlepší podmínky pro udržení 
zkušených pracovníků. Každý nový pra-
covník potřebuje nějaký čas na zaškolení, 
což klade zvýšené nároky na všechny pra-
covníky. Dále je potřeba rychlé a kvalitní 
poskytování informací ze středisek a od 
managementu. Z neinformovanosti mo-
hou bohužel vznikat chyby.“

Jak hodnotíte přístup firmy k opatře-
ním proti COVID 19? 

„Myslím, že se firma v souvislosti  
s COVID 19 chová velmi zodpovědně a po-
skytuje zaměstnancům veškeré dostupné 
způsoby ochrany před nákazou.“

Doba koronavirová ovlivňuje životy 
nás všech. Jak působí na vaši práci?  
Posunulo vás to dopředu, nebo je to 
spíše krok zpět?

 „Kvůli snížení rizika nákazy pracujeme 
střídavě na homeoffice. Práce doma je 
trochu složitější, protože nemáme přístup 
ke všem podkladům, které máme v kance-
láři. Naštěstí jsme v letošním roce zavedli 
elektronické schvalování dokladů a s tím 
spojené elektronické vytěžování těchto 
dokladů. Tyto systémy umožňují přístup  
k dokladům odkudkoli. Stačí počítač s při-
pojením k potřebným aplikacím. Celkově 

Nechť je den Vašich narozenin začát-
kem dalšího báječného roku Vašeho 
života, roku plného štěstí, úspěchů  
i rodinné pohody. Za všechny kole-
gy, za celý MATRIX Holding přeji Vám, 
Dane, k tomuto krásnému životnímu 
jubileu hodně štěstí a pevné zdraví. 

Ing. Libor Burian, MBA

50
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JEDINÁ 
JISTOTA
JE ZMĚNA

„Když se mám vrátit a nějakým způsobem zhodnotit situaci, která vznikla 
v loňském roce, tak mě napadá jedno slovo - „atypická“. Loňský rok byl jiný 
než cokoliv, co jsme doposud zažili. Je jasné, že pokud nežijeme v časové 
smyčce, tak se v lidském životě neustále něco mění. Některé situace se však 
opakují, a tak z nabytých zkušeností tušíme, jak na ně reagovat. To však roz-
hodně nebyl případ roku 2020.“

„Současná doba nás učí mnohem větší flexibilitě a trpělivosti.  Snažíme 
se více plánovat a organizovat. Protože se odehrávají a vznikají různé změny  
a omezení, tak se stává plánování a organizování výrazně složitějším. Musí-
me reagovat pružněji. Více překážek, které musíme zdolávat, nás ale posouvá 
dopředu a my se stáváme silnějšími.“

„Podobným způsobem se s touto situací vypořádává i ekonomika. Podle 
predikcí významných světových ekonomů nás může čekat ekonomicky dob-
rý rok, pokud pandemie poleví a světová ekonomika nastartuje. Co nás však 
ještě rok 2020 také naučil, je příliš nevěřit predikcím, a proto věřme hlavně 
sobě a svému úsudku, udržujme si dobrou náladu, protože jediná jistota je 
změna a přizpůsobení se nové situaci.“

Přeji Vám vše dobré a pevné zdraví.

Ing. Kateřina Honemannová

se více komunikace přeneslo od osobních 
setkání na e-maily a telefony, což zname-
ná urychlení přenosu informací, na dru-
hou stranu to asi oslabuje sociální vazby 
mezi pracovníky firmy, což pro dobré fun-
gování kolektivu asi není úplně dobré.“

Jak podle vás vypadá budoucnost po-
zice hlavní účetní?

„Určitě nás v budoucnosti čeká dal-
ší rozvoj technologií a programů, které 
budou účetnictví stále více přenášet  
z papírové podoby do datové, což umožní 
lepší přístup a zpracování informací. Ale 
zároveň bude nutné stále se učit s těmito 
novými technologiemi pracovat. Také le-
gislativa se bude v budoucnu stále měnit, 
takže bude dále třeba sledovat nové záko-
ny a studovat je.“

Člověk nemůže být živ jenom prací,  
a tak by mě zajímalo, čím se rád bavíte 
ve volném čase? 

„Vzhledem k mému věku a sedavému 
zaměstnání se snažím udržet se trochu ve 
formě sportováním. Nejraději mám vyjížď-
ky na kole a turistiku. Před třemi lety jsem 
se nechal kolegy přemluvit k účasti na ¼ 
maratonu na Studánce a od té doby také 
pravidelně běhám (ale raději nezávodím). 
Samozřejmě rád vyrazím za kulturou, 
kino, divadlo, koncerty. Toho jsem si bo-
hužel letos moc neužil, ale jsem optimista 
a věřím, že příští rok bude mnohem lepší.“

MATRIX INFO | správa

DANIEL MIKULECKÝ

Ekonomická ředitelka společnosti MATRIX a.s.

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ, HLAVNÍ ÚČETNÍ
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Průmyslový distributor produktů svě-
tových značek MATRIX Automotive 
má za sebou náročný rok. Stejně jako 
většina v průmyslu se pohybujících 
firem. Za minulý rok vykázala divize  
z Třebešova pokles obratu o 8 %. Situ-
aci způsobila celosvětová pandemie 
koronaviru, která se logicky nevy-
hnula ani automobilovému průmyslu.  
V dubnu a květnu se některé výrobní 
linky úplně zastavily. I přes tyto nepří-
jemnosti se podařilo správně nastavit 
spolupráci s dodavateli a koncovými 
zákazníky. Složité bylo především 
dobré načasování.

To platí i pro pneumatické ruční brusné 
nářadí americké značky Dynabrade, jehož 
významným dodavatelem pro Českou 
republiku je MATRIX Automotive od roku 
1993. Jeho dceřiná firma MATRIX TRADE 
pak od roku 2003 i pro Slovensko. Za tuto 
dobu si značka Dynabrade na českém  
a následně i slovenském trhu získala vyni-
kající pověst a je široce využívaná.

"Dnes se už nářadí neprodává přes ka-
talogy jako před třiceti lety. V MATRIX Au-
tomotive jsme přistoupili k prodeji kom-
pletní technologie povrchových úprav. 
Zákazníkům prodáváme tzv. "celostní me-
dicínu"," upozorňuje ředitel společnosti 
Jaroslav Švarc.

Postup prodeje kompletních brousí-
cích systémů je přitom dlouhodobou zá-
ležitostí. Nejprve je potřeba najít zákazní-
ka, který používá v rámci svého výrobního 
procesu tyto technologie a nabídnout mu 
komplexní služby společnosti MATRIX Au-
tomotive. To je práce obchodních zástup-
ců.

"Další fází je testování brusky. Je po-
třeba najít pro daného zákazníka to neje-
fektivnější řešení. K tomu slouží testování  
v Techcentru v Třebešově, kde pracují 
praví odborníci. Na základě těchto údajů 
se následně vybere správný model brusky, 
který je dále testován přímo ve výrobě," 
popisuje další postup ředitel Švarc, který 
osobně stál u začátků divize v roce 1993.

Na základě odborného testování se po-
tvrdí skutečná správnost modelu brusky, 
která bude zákazníkovi vyhovovat. A to 
nejen stran výkonu, ergonomie, spotřeby 
vzduchu nebo ceny, ale také hladiny hlu-
ku a vibrací, což je přímo spojené s kate-
gorizací pracovišť a následnými nemalými 
omezeními. Lze kombinovat s vhodným 
výběrem podložných kotoučů a brusiv, 
ale také odsávacími systémy, které jsou 
mobilní a jsou propojeny přímo s bruskou 
nebo tzv. odsávacími stoly. Pak už přijde 
na řadu objednávka a dodání daného mo-
delu. Nedílnou součástí je také zaškolení 
pracovníků a také servis, na který je buď 
zaškolen personál dané firmy nebo servis 
prostřednictvím pracovníků MATRIX Auto-
motive.

V této souvislosti lze zmínit jeden zají-
mavý údaj. Servisní pracovníci v Třebešo-
vě měsíčně servisují stovky brusek. Mají  
k dispozici široký sklad originálních ná-
hradních dílů a měřicí přístroje, které po-
tvrdí správnost servisu. Po jejich práci musí 
mít bruska parametry jako by byla nová.

PŘÍBĚH
BRUSKY

MATRIX INFO | automotive
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"Cílem celého procesu je udržení dlou-
hodobého vztahu se zákazníkem a jeho 
maximální spokojenost," má jasno ředitel 
Švarc.

Jedním z často citovaných pojmů  
v oblasti automotive je v posledních le-
tech robotizace. Výhodou nářadí Dyna-
brade je také fakt, že ho lze instalovat do 
moderních robotických center. Ten samý 
model tak může používat jak ruka člově-
ka, tak ruka robotická. Spolupráce s před-
ními dodavateli adaptivních robotů je jed-
nou z priorit.

Celostní přístup k zákazníkovi, který 
pracovníci MATRIX Automotive v průběhu 
času vyvinuli, je již lety ověřený a funkční, 
jak ukazuje příběh pneumatického nářadí 
Dynabrade. Jistě bude přinášet výsledky  
i v dnešní době, která přináší řadu nejistot.

Dynabrade Corporate began 
in 1969 with one inspired idea. 
Walter Welsch, Dynabrade‘s 
founder, developed the first 

Dynafile® Abrasive Belt Tool as a method of 
improving the task of hand-filing metals and 
other hard surfaces, while making this process 
quicker and easier than ever before. Thanks 
to this innovative, entrepreneurial spirit, Dy-
nabrade thrives to this day, continuously up-
grading the product offered, through extensi-
ve research & development based on market 
needs and new technological advancements 
in the tool and abrasive industries. Today, 
through the continued hard work and determi-
nation of its employees, Dynabrade has earned  
a worldwide reputation for excellence, holding  
a leadership position in the innovative design 
and manufacturing of unique portable power 
tools and related accessories.

MATRIX INFO | automotive

JIŘÍ VRBA 
OBCHODNĚ-TECHNICKÝ SERVIS
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Rok 2020 se stal minulostí a tak nastal čas pro bilancování a objektivní zhodnoce-
ní. Divize MATRIX Wood prožila - přes komplikace způsobené nástupem koronaviru 
- nejenom dle výrobních ukazatelů rok vynikající.

"Za skvělé výsledky naší divize patří můj srdečný dík všem kolegům a spolupra-
covníkům všech výrobních úseků. Bez jejich poctivého, přátelského, proaktivního a týmového přístu-
pu, který zračí vysokou charakterovou vyspělost, by nebylo možné takového progresu za jediný rok 
dosáhnout. Bez jakékoli nadsázky a přehánění mohu směle konstatovat, že personální kvalita napříč 
celou naší divizí je velmi vysoká a dle mých předchozích zkušeností i ojedinělá," upozornil ředitel 
divize MATRIX Wood Martin Mandys.

PILNICE V TŘEBEŠOVĚ  
TRHALA REKORDY!  
ZPRACOVALA O 42%  
KULATINY VÍCE
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V součinnosti s dodavatelem pilařské 
technologie, kterou je společnost Möhrin-
ger, se technikům v Třebešově podařilo 
odstranit dílčí technické nedostatky. To 
všechno navíc navzdory výše zmiňova-
ným koronavirovým omezením přeshra-
ničního pohybu osob. Nemenší přínos 
měla i stabilizace personálního obsazení 
jednotlivých pracovních pozic. Celý tento 
kvalitativní posun přinesl i výrazný nárůst 
pořezového výkonu, kdy pilnice v Třebe-
šově zpracovala o 42% kulatiny více než  
v roce 2019.

"Naši operátoři na pásové pile a katru 
průběžně překonávali pořezové směno-
vé rekordy, kdy byla několikrát pokořena  
i hranice 200 m³ za směnu! Samotný fakt 
stabilizace vyšších průměrných směno-
vých výkonů nás velice potěšil a zároveň 
ukázal cestu k uvolnění dalších skrytých 
produkčních rezerv," dodal ředitel Man-
dys s tím, že technologická optimalizace  
a vytvoření ještě efektivnějšího pracovní-
ho prostředí je cílem letošního roku. 

Aby pilnice mohla výkonnostně růst, 
musel zkušený kolega na přejímce ku-
latiny pan Zbyněk Kubový v roce 2020 
napnout všechny své síly a zmanipulovat 
o 380 dodávek kulatiny více než rok před-
chozí. 

Podobně se s růstem objemu vyrobe-
ných sortimentů museli vyrovnat v oblasti 
expedice další divizní stálice - pánové Petr 
Brandejs a Tomáš Gottwald.

PILNICE V TŘEBEŠOVĚ  
TRHALA REKORDY!  
ZPRACOVALA O 42%  
KULATINY VÍCE

MATRIX INFO | wood
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Středisko hoblárny opět zpracovalo více řeziva než roky před-
chozí a mohlo zákazníkům divize Wood nabídnout širší paletu 
hoblovaných sortimentů, což ocenila i sesterská společnost Dře-
vocentrum CZ.

"Středisko výroby hranolu KVH si prošlo rokem získávání zku-
šeností, a to zejména co do obsluhy nejmodernějších technolo-
gických strojních zařízení. Díky tomu je personálně připraveno 
vyhovět jakýmkoliv rozměrovým a objemovým požadavkům," 
zhodnotil ředitel Mandys nejmladší přírůstek do dřevařské rodi-
ny.

Ve stručném výčtu je vhodné zmínit, že divize WOOD v roce 
2020 obdržela do užívání novou halu na skladování vyrobených 
komodit a byly zahájeny důležité investiční počiny jako význam-
né rozšíření plochy manipulace a zateplení prostoru mezihalí, 
což umožní efektivnější obrátku řeziva v sušících komorách.

Kvalitní technologie a vynikající personální obsazení všech po-
zic dává divizi MATRIX Wood dobré vyhlídky i v roce 2021.

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

wood.matrix-as.cz eshop.drevocentrum-as.cz

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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RetroRetro

Před 85 lety se roadster ŠKODA PO-
PULAR Sport vydal na Rallye Monte 
Carlo. Jízda přes celou Evropu přines-
la jeden z tehdy největších závodních 
úspěchů značky ŠKODA.

Rallye Monte Carlo, jedna z nejnároč-
nějších a nejprestižnějších automobi-
lových soutěží světa, vznikla roku 1911  
s cílem přilákat turisty do Monackého kní-
žectví i během „hluchého“ zimního obdo-
bí. Patnáctého ročníku se od 25. ledna do 
2. února 1936 úspěšně zúčastnila posádka 
Zdeněk Pohl a Jaroslav Hausman s road-
sterem ŠKODA POPULAR Sport. 

Na riviéru úmyslně zamířili notnou 
oklikou. O úspěchu v Rallye Monte Carlo 
tehdy totiž nerozhodovaly jen body nasbí-
rané za výkony podané na území Mona-
ka, hodnotila se i délka a náročnost trasy  
z oficiálního místa startu. Z nabízených lo-
kalit, například Palerma, Tallinu, Bukureš-
ti či Stavangeru, zvolila sehraná posádka 
Pohl–Hausman řecké Athény.

První úsek, 850 kilometrů z Prahy  

do Terstu, zvládla otevřená ŠKODA PO-
PULAR Sport za sedmnáct hodin a před 
startem z Athén tak zbyly čtyři dny na 
odpočinek a technickou přípravu. O vše 
se museli řidiči postarat sami, k dispozici 
neměli mechanika ani profesionálně vy-
bavený servisní vůz.  

Vidiny cestou

Další čtyři dny zabral 3 852 kilometrů 
dlouhý přesun přes Soluň, Bělehrad, Bu-
dapešť, Vídeň, Štrasburk a Avignon do Mo-
naka. Pohl vzpomínal: „Podivné věci viděl 
jsem cestou, jednou couval proti nám  
v plné jízdě kůň a jindy jsem se zoufale vy-
hýbal mohutnému slonu. Ne, na silnici nic 
nebylo, šlo jen o vidiny při čtvrté probdělé 
noci. Stroj tichounce hučel, uspával a byla 
hustá mlha.“

Cíle dosáhlo 72 posádek ze 105 přihlá-
šených. ŠKODA POPULAR Sport dojela bez 
trestných bodů, uspěla při technické pře-
jímce i v jízdě zručnosti. Pohl s Hausma-
nem skončili ve třídě do 1 500 cm³ druzí 
a mohli i zvítězit, kdyby organizátorům 

oznámili nepovolenou opravu vítězného 
italského vozu, jejímiž byli svědky v Buda-
pešti. K udávání soupeřů se však nesnížili.

Český úspěch nebyl náhoda, začínal už 
pečlivou přípravou. Kožené kombinézy 
a pneumatiky Baťa s terénním dezénem 
testovali Pohl s Hausmanem v zasněže-
ných Krkonoších, a protože se nemohli 
shodnout, zda k vyprošťování vozu ze zá-
vějí zvolit lopatu dřevěnou, nebo plecho-
vou, vzali s sebou pro jistotu obě.

Sporťák přímo královský

ŠKODA POPULAR Sport kombinoval 
upravený podvozek lehčí řady POPULAR 
se silnějším motorem RAPID. Čtyřválec 1,4 
litru umožnil dosáhnout rychlosti asi 110 
km/h. Dvě palivové nádrže o celkovém 
objemu 170 litrů zaručovaly dojezd 1 500 
km, což odpovídá spotřebě 11,3 l na 100 
km. Z hmotnosti 790 kilogramů připadalo 
na otevřenou karoserii pouhých 250 kg, 
plně naložený POPULAR vážil asi 960 kg 
plus 170 kilogramů dvoučlenné posádky. 
Té se v zimním období hodilo přídavné 

JAK SE POPULAR PŘI RALLYE MONTE 
CARLO VYHÝBAL SLONOVI

MATRIX INFO | autocentrum
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horkovzdušné topení, držáky na „thermoform“ (ter-
mosku), snímatelný rámeček s elektrickým vyhřívá-
ním řidičova průzoru čelním sklem nebo sklopné 
sedadlo spolujezdce, aby si mohl cestou odpoči-
nout.

V červenci 1936 uvedla automobilka na trh prak-
ticky shodně řešené sportovní automobily ŠKODA 
POPULAR Monte Carlo. Do roku 1939 vzniklo cel-
kem sedm desítek otevřených a uzavřených coupé 
vozů, mezi zákazníky nechyběl ani tehdy čtrnáctile-
tý jugoslávský král Petar II. Karađorđević.

Dodnes oslovuje

ŠKODA POPULAR Monte Carlo je dodnes obdivo-
vána pro svou eleganci a u některých vyrobených 
exemplářů i pro charakteristické mřížky na masce. 
Zosobnění meziválečného stylu ověnčené navíc 
úspěchem na Rallye Monte Carlo v roce 1936 se 
tak nutně muselo stát jednou z inspirací pro sou-
časné designéry a jejich sérii Ikony v novém kabátě.  
S označením MONTE CARLO* se navíc dodnes můžete  
potkat u modelů ŠKODA FABIA, SCALA a KAMIQ jako 
s jednou z jejích výbavových variant.

Autocentrum MATRIX Lipovka 
má ve svých prostorách scho-
vanou historii vozů Škoda.  
A to doslova.

Jedním z vozů je i ŠKODA Po-
pular 1100, rok výroby 1940. Uve-
dený model byl vyráběn v letech 
1939 až 1946 jako tudor, sedan, 
kabriolet, dodávka a sanita. Cel-
kem bylo postaveno 6 600 vozů 
tohoto modelu.

Jednalo se o nejúspěšnější 
předválečný model automobilů 
značky Škoda, který pomohl fir-
mě dostat se na pomyslný vrchol.

Dvoudvéřový čtyřmístný tudor, 
motor vpředu a pohon zadních 

kol. Zážehový, kapalinou chlaze-
ný řadový čtyřválec (R4), rozvod 
OHV, objem 1089 cm³, vrtání 68,0 
mm, zdvih 75,0 mm, komprese 
6,4, dva ventily/válec, karburátor 
Zenith/Solex, bez přeplňování, 
výkon 22 kW (30 koní) při 3600 
ot/min, mechanická třístupňová 
převodovka, rozvor náprav 2440 
mm, rozchod kol 1160/1200 mm, 
vnější rozměry: délka 4020 mm, 
šířka 1480 mm, výška 1520 mm, 
pohotovostní hmotnost 860 kg, 
maximální rychlost 100 km/h. 
Vpředu jednoduché příčné zá-
věsy a příčné listové pero, vzadu 
kyvadlová náprava (poloosy)  
a příčné listové pero, přední brz-
dy bubnové, zadní bubnové.

JAK SE POPULAR PŘI RALLYE MONTE 
CARLO VYHÝBAL SLONOVI POPULAR 1100



   ABY  VAŠE 
ŠKODA ZŮSTALA 
       ORIGINÁLNÍ

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

Pokud Šekovou knížku ještě nemáte, je pro vás zdarma připravena v našem servisu.

www.sekova-knizka.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Využijte až 20% slevy
    z Šekové knížky.

Platí pro vozy ŠKODA 
starší 4 let

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 280-2
www.matrix-as.cz
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Aktuální nabídka ojetých vozů | Škoda Plus

ŠKODA Octavia
Style Plus 1,5 TSI | 110kW | automat

Tachometr: 20 338 km
Motor: benzin, 110 kW
Do provozu: 08/2019

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, dál-
kově ovládané centrální zamykání, el. vyhří-
vané přední sklo, kola z lehkých slitin, LED 
hlavní světlomety, metalický lak, natáčecí 
světlomety, ostřikovače světlometů, přední 
mlhovky, senzor světel, vyhřívaná zrcátka. 

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, el. 
ovládání zrcátek, handsfree, Isofix, klimati-
zace automatická, malý kožený paket, Maxi 
Dot, multifunkční volant, navigační systém, 
tempomat, vyhřívaný volant, vyhřívání seda-
del vpředu, řazení na volantu.

549 000 Kč 
453 719 Kč bez DPH

Škoda Octavia
Style Plus 1,5 | 110kW | manuál
 
Tachometr: 22 085 km
Motor: benzín, 110 kW
Do provozu: 12/2018

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, kola 
z lehkých slitin, LED hlavní světlomety, me-
talický lak, natáčecí světlomety, ostřikovače 
světlometů, přední mlhovky, senzor světel, 
tónovaná skla, vyhřívaná zrcátka.

Vnitřní výbava
Bluetooth, el. ovládání oken, el. sklopná 
zrcátka, klimatizace automatická, malý ko-
žený paket, Maxi Dot, multifunkční volant, 
nastavitelný volant, tempomat, vyhřívaný 
volant, vyhřívání sedadel vpředu.

469 000 Kč 
387 603 Kč bez DPH

ŠKODA Scala
Style 1,6 TDI | 85 kW | automat

Tachometr: 8 405 km
Motor: nafta, 85 kW
Do provozu: 08/2019

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, dál-
kově ovládané centrální zamykání, kola z 
lehkých slitin, LED hlavní světlomety, přední 
mlhovky, senzor světel, tónovaná skla, vyhří-
vaná zrcátka, vyhřívané trysky ostřikovače 
čel. okna, zadní stěrač s ostřikovačem.

Vnitřní výbava
Bluetooth, dělená zadní sedadla, el. ovláda-
né 5. dveře, el. sklopná zrcátka, klimatizace 
automatická, malý kožený paket, Maxi Dot, 
multifunkční volant, nastavitelný volant, 
vyhřívaný volant, vyhřívání sedadel vpředu.

479 000 Kč 
395 868 Kč bez DPH

Škoda Scala
Ambition 1,6 TDI | 85kW | manuál

Tachometr: 15 500 km
Motor: nafta, 85 kW
Do provozu: 09/2019

Vnější vzhled a výbava
Dešťový senzor, dálkově ovládané centrál-
ní zamykání, kola z lehkých slitin, kontrola 
tlaku v pneu, metalický lak, přední mlhovky, 
senzor světel, tónovaná skla, ukazatel vnější 
teploty, yhřívaná zrcátka, vyhřívané trysky 
ostřikovače čel. okna.

Vnitřní výbava
Bluetooth, dělená zadní sedadla, el. ovlá-
dání oken, el. ovládání zrcátek, klimatizace 
mechanická, loketní opěrka přední, Maxi 
Dot, nastavitelný volant, Sun set, tempomat, 
vyhřívání sedadel vpředu.

425 000 Kč 
351 240 Kč bez DPH

ŠKODA Octavia
Ambition Plus 1,6 | 85kW | manuál

Tachometr: 22 085 km
Motor: nafta, 85 kW
Do provozu: 10/2019

Vnější vzhled a výbava
Dešťový senzor, dálkově ovládané centrál-
ní zamykání, kola z lehkých slitin, kontrola 
tlaku v pneu, metalický lak, přední mlhovky, 
senzor světel, tažné zařízení, ukazatel vnější 
teploty, vyhřívaná zrcátka, zadní stěrač s 
ostřikovačem.

Vnitřní výbava
Bluetooth, dělená zadní sedadla, el. ovlá-
dání oken, el. ovládání zrcátek, klimatizace 
automatická, malý kožený paket, Maxi Dot, 
multifunkční volant, nastavitelný volant, 
tempomat, vyhřívání sedadel vpředu.

439 000 Kč 
362 810 Kč bez DPH

Škoda Ocravia
Style Plus 2,0 | 85kW | manuál

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

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, dál-
kově ovládané centrální zamykání, kola z 
lehkých slitin, LED hlavní světlomety, senzor 
světel, vyhřívaná zrcátka, vyhřívané trysky 
ostřikovače čel. okna, zadní stěrač s ostři-
kovačem.

Vnitřní výbava
Bluetooth, dělená zadní sedadla, el. ovláda-
né 5. dveře, el. sklopná zrcátka, klimatizace 
automatická, malý kožený paket, Maxi Dot, 
multifunkční volant, navigační systém, tem-
pomat, vyhřívaný volant, vyhřívání sedadel 
vpředu.

625 830 Kč 
521 525 Kč bez DPH

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, dál-
kově ovládané centrální zamykání, el. vy-
hřívané přední sklo, LED hlavní světlomety, 
metalický lak, natáčecí světlomety, senzor 
světel, tažné zařízení, vyhřívaná zrcátka, vy-
hřívané trysky ostřikovače čel. okna.

Vnitřní výbava
Dekor interiéru (dřevo, hliník atp.), el. ovlá-
dané 5. dveře, klimatizace automatická, 
kožené čalounění sedadel, multifunkční 
volant, vyhřívaný volant, vyhřívání sedadel 
vpředu, řazení na volantu.

710 000 Kč 
586 777 Kč bez DPH

Škoda Scala
Style 1,6 TDI | 85 kW | manuál

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

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, dál-
kově ovládané centrální zamykání, kola z 
lehkých slitin, LED hlavní světlomety, meta-
lický lak, natáčecí světlomety, senzor světel, 
tónovaná skla, vyhřívaná zrcátka, vyhřívané 
trysky ostřikovače čel. okna.

Vnitřní výbava
Bluetooth, el. ovládání oken, el. ovládání 
zrcátek, klimatizace automatická, loketní 
opěrka přední, malý kožený paket, Maxi Dot, 
multifunkční volant, nastavitelný volant, 
Sun set, vyhřívaný volant, vyhřívání sedadel 
vpředu.

469 000 Kč 
387 603 Kč bez DPH

Škoda Rapid
Style Plus 1,0 | 70kW | manuál

Tachometr: 12 390 km
Motor: benzin, 70 kW
Do provozu: 05/2019

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
dálkově ovládané centrální zamykání, kola 
z lehkých slitin, kontrola tlaku v pneu, me-
talický lak, senzor světel, tažné zařízení, 
tónovaná skla, vyhřívaná zrcátka, vyhřívané 
trysky ostřikovače čel. okna.

Vnitřní výbava
Bluetooth, el. ovládání oken, el. ovládání zr-
cátek, klimatizace automatická, klimatizova-
ná přihrádka, malý kožený paket, Maxi Dot, 
multifunkční volant, tempomat, vyhřívání 
sedadel vpředu.

329 000 Kč 
271 901 Kč bez DPH

Škoda Kodiaq
Style Plus 2,0 TDI | 140kW | automat | 4x4

Tachometr: 585 km
Motor: nafta, 140 kW
Do provozu: 06/2020

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, el. 
vyhřívané přední sklo, kola z lehkých slitin, 
LED hlavní světlomety, metalický lak, natá-
čecí světlomety, přední mlhovky, senzor svě-
tel, střešní nosič, tažné zařízení, vyhřívaná zr-
cátka, yhřívané trysky ostřikovače čel. okna.

Vnitřní výbava
Bluetooth, el. ovládaná přední sedadla, kli-
matizace automatická, malý kožený paket, 
Maxi Dot, multifunkční volant, navigační 
systém, Sun set, vyhřívaný volant, vyhřívání 
sedadel vpředu, řazení na volantu.

1 052 370 Kč 
869 727 Kč bez DPH

w
w

w
.autocentrum
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atrix-as.cz

Škoda Superb
Style Plus 2,0 TDI | 140kW | automat

Tachometr: 27 690 km
Motor: nafta, 140 kW
Do provozu: 05/2019
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Více než roční práce, díky které se MA-
TRIX Windows opět technologicky po-
sunul, je u konce. V rámci dlouhodobě 
plánované investice totiž došlo k ob-
jednávce, následné výrobě a samotné 
realizaci nového nářezového a obrá-
běcího centra pro výrobu plastových 
oken, dveří a posuvných systémů. 
Stroj má označení BSA 160 a výrobcem 
je německá firma Federhenn zabývají-
cí se výrobou strojů pro výrobu a opra-
cování oken a dveří.

Centrum bylo dodáno obchodní fir-
mou Berchtold, která zajišťuje kompletní 
dodání na klíč - od technického návrhu, 
přes obchodní činnost, zajištění výroby  
a dopravy, až po samotnou montáž, uve-
dení do provozu, zaškolení obsluhy a ná-
sledný záruční a pozáruční servis. 

Nová technologie nahrazuje původní 
stroje - nářezovou pilu plastových profi-
lů a obráběcí centrum nakrácených dílů. 
Tyto stroje byly na divizi od samotného 

počátku fungování výroby v Lipovce, tedy 
od roku 2007. Přeci jenom se jednalo  
o starší technologii, která měla mnohé za 
sebou a postupem času by přestala vy-
hovovat vysokým nárokům na moderní 
a kvalitní výrobu. Zároveň se tyto stroje 
stávaly zbytečně nákladnými na provoz 
a údržbu. Přesto je potřeba zdůraznit, že 
odvedly spoustu dobré a kvalitní práce. 
O tom svědčí i fakt, že stroje byly zpětně 
odkoupeny a použity k repasi a následné-
mu použití v některých menších výrobách 
nebo zemích s nižšími nároky na kvalitu 
výroby.

Z hlediska inovací profilových systémů 
a samotných výrobků je zájem zákazníků 
o plastová okna a dveře stále enormní a to 
nejen z ekonomického důvodu, ale v této 
uspěchané době také díky bezúdržbové 
obslužnosti. Plastová okna dnes už nejsou 
jen sériová typizovaná okna nebo stan-
dardní bílé dveře. Jedná se o ucelenou 
koncepci pro náročné koncové zákazníky, 
projektanty, architekty a stavební firmy. 

Tento systém nabízí rozsáhlé možnos-
ti zasklívání velkých prosklených ploch, 
široký výběr posuvných systémů, subtil-
ních profilací, designových vchodových 
dveří a dalších prvků zajišťující širokou 
nabídku kombinací v rámci sortimentu 
pro náročné projekty od novostaveb níz-
koenergetických a pasivních domů, přes 
komerční a průmyslové objekty až po vel-
ké moderní bytové domy. Také z tohoto 
důvodu byla firmou MATRIX a.s. do divize 
Windows vložena důvěra v tak zásadní 
inovaci, jakou je právě realizace projektu 
tohoto typu a rozsahu. Nová technologie 
významně posune divizi směrem dopředu 
k vyšší konkurenceschopnosti na trhu a to 
hlavní, ke zvýšené kvalitě výrobků.

Investice je pro divizi Windows zá-
sadní z mnoha hledisek. Především pak  
s ohledem na zvyšování produkce, snížení 
nákladů a zmíněnou kvalitu výrobků byla 
také nevyhnutelná. Nářezové a obrábě-
cí centrum má v přepočtu na naši linku 
a typizaci vyráběných prvků o 40% vyšší 

NOVÉ NÁŘEZOVÉ A OBRÁBĚCÍ CENTRUM 
DODÁ DIVIZI WINDOWS O 40 % VYŠŠÍ VÝKON
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NOVÉ NÁŘEZOVÉ A OBRÁBĚCÍ CENTRUM 
DODÁ DIVIZI WINDOWS O 40 % VYŠŠÍ VÝKON

výkon. S ohledem na velké zakázky s ur-
čitým termínem dodání je to pro divizi vel-
kou výhodou, jelikož toto navýšení kapa-
city nám umožní rychlý tok a zpracování 
zakázek skrze celou linku.

Nejenže je centrum přesné na obrábění 
a nářez profilů a s tím je spojena kvalita 
svárů a celkové přesnosti opracování, ale 
také zvládá další operace oproti dosa-
vadnímu stavu, které ušetří čas, práci  
a případnou zmetkovitost v následujících 
fázích výroby. S tím je spojeno snížení ná-
kladů na reklamace a opravy. Při zvýše-
ném výkonu a zautomatizování určitých 
následných operací dochází k úspoře re-
žijních nákladů, jelikož tento výkon umí-
me nyní zajistit při podobném obsazení 
pracovních pozic. 

Součástí investice je navíc také zakou-
pení regálových vozíků na obrobené pro-
fily a zásobníků na ocelové výztuhy. Pro 
pracovníky se jedná o přehlednější a rych-
lejší manipulaci s těmito materiály.

Samotná montáž a uvedení do pro-
vozu a s tím spojené zaškolení obsluhy 
proběhlo v listopadu a prosinci minulého 
roku. Centrum obsluhuje jeden zkušený 
pracovník, který byl po celou dobu rea-
lizace od demontáže původních strojů, 
po montáž, první spuštění a následném 
nastavení jednotlivých úkonů a operací. 
Zajímavostí je, že technologie byla v Ně-
mecku vyrobena, postavena do finálního 
stavu, plně odzkoušena a poté rozebrána 
a připravena na transport. 

Zaškolení obsluhy proběhlo po dobu 
tří týdnů za účasti specialisty dodavate-
le, který dle seznamu operací odzkoušel 
jejich funkčnost a správnost nastavení na 
jednotlivých profilových řadách a typech 
výrobků. Dále proběhlo zaškolení na ob-
sluhu softwaru a následně na obsluhu  
a údržbu stroje. 

Z pohledu výrobce oken a dveří neexis-
tuje modernější technologie, takže stroj 
zvládne vyfrézovat a nakrátit prakticky 

celý sortiment plastových okenních pro-
filů těmi nejrůznějšími operacemi, který-
mi jsou například od klasického frézová-
ní odtokových i dekompresních drážek  
a vpichů, otvorů pro kotvící šrouby, oken-
ní a dveřní kliky, odfrézování těsnění pro 
sloupek, naznačení osazení kovacích ka-
menů až po předvrtání dveřních pantů  
a kapes pro mechanické, elektromotoric-
ké zámky nebo vozíky HS portálů. Stroj 
zvládne také vyfrézování větracích štěr-
bin a dalších úkonů. Z hlediska nářezu je 
možné nastavit jakýkoliv úhel, pod kterým 
stroj profil uřízne vysokorychlostní pilou.

Divize MATRIX Windows tak získala mo-
derní kus vysoce vyspělé německé tech-
nologie, která umožní další rozvoj a upev-
ní postavení společnosti z Lipovce na trhu 
výrobců oken a dveří.

V čem spočívá největší výhoda investi-
ce do nového nářezového a obráběcího 
centra BSA 160?

Hlavní výhody jsou efektivita, zvýšený výkon, kvalita a úspora režijních 
nákladů. Dalšími neméně podstatnými výhodami jsou automatizace, 
jednodušší obslužnost, nízké náklady na provoz a údržbu, propojení on-
line s dodavatelem stroje a výrobního programu, menší prořez a zbytko-
vé hospodářství a flexibilita centra při změnách a doplnění opracování.

Jak se nářezové a obráběcí centrum BSA 160 obsluhuje?

Po praktické stránce obsluha nahraje do stroje danou zakázku, která je 
vygenerována z výrobního programu – založí na jedné straně do zásob-
níku až 12 kusů šestimetrových profilů a spustí opracování. Poté stroj 
přejde do automatického režimu, provede zadané úkony a na druhé 
straně podavač produkuje obrobené díly, kdy obsluha kontroluje kva-
litu provedení a následně lepí vygenerovaný štítek s čárovým kódem  
a informacemi pro následující pracovní pozice. Poté zařadí díly do regá-
lových vozíků.
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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:

VÝJEZDOVÁ
ZÁKLADNA

ZDRAVOTNICKÉ
ZÁCHRANNÉ

SLUŽBY
 

HOLICE

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje 
má další moderní výjezdové stanoviště. Tentokrát 
v Holicích. Nová budova za více jak 19 milionů korun 
navazuje svým vzhledem na všechny předcházející zá-
kladny.

Nová jednopodlažní budova základny Holice disponu-
je zejména garážemi pro sanitní vozy, sklady materiálu, 
zázemím pro záchranáře a dalšími prostory pro plnění 
služebních povinností, a to 365 dní v roce.

Dodány byly hliníkové dveře MATRIX MB-86, protipožární 
dveře MATRIX MB-78EI a okna MATRIX MB-70, u kterých byla 
použita předsazená montáž.

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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Na hotelu vnímáme vodu jako velmi důležitou složku vodního hospodářství, kde vlastní 
prameny „Studánecká voda“ u hotelu Studánka patří mezi nejvýznamnější z pramenů v 
lokalitě Včelný. Záznamy o tomto pramenu sahají až do 17. století. Klidné a romantické 
prostředí s léčivým pramenem vedly naše předky k vybudování lázeňské budovy. Voda  
z pramenu tak sloužila nejen k léčivým koupelím, ale i k přímé konzumaci. Později tato 

voda byla též využívána v kuchyni lesní hospůdky. Prameník u hotelu Studánka vyvěrá na povrch z velké hloub-
ky a díky podloží, kterým prostupuje, je jeho voda bohatá na minerály a stopové prvky, zejména pak vápník  
a hořčík. Přítomnost těchto prvků dotváří zajímavou osvěžující chuť, kterou ocení každý hlavně v horkých 
dnech. Přímo v prameníku na kolonádě před hotelem si může každý načerpat blahodárnou Studáneckou vodu. 
V letošním roce jsme udělali další krok k zajištění jímat větší množství vody a zajistit tak dostatečnou rezervní 
kapacitu na období nedostatku vody ve spodních vodách. 

STUDÁNECKÉ 
KRÁLOVSTVÍ
VODY
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STUDÁNECKÉ 
KRÁLOVSTVÍ
VODY

Nejen o toto království se stará naše 
středisko údržby, které můžeme klidně 
nazvat technickým oddělením, protože 
naši technici Emil Friedl a Zdeněk Zahrad-
ník se nejen v hotelu starají o poměrně 
sofistikovaná zařízení. Dnes se převážná 
část zařízení opírá o elektroniku a člověk 
musí být hodně pečlivý, aby nezpůsobil 
svým neodborným zásahem více škody 
než užitku.

Dovolte mně nyní vám představit mé 
spolupracovníky, jako první nám něco  
o sobě prozradí Emil Friedl.

„Na Studánce jsem již třetím rokem  
a mé původní povolání je strojař. Ze své-
ho oboru mohu čerpat spoustu znalostí 
a uplatnit je i v hotelovém provozu. Ma-
nuální zručnost mně není cizí a dokážu 
se vypořádat i se složitějšími úkoly, které 
každodenně s kolegou řešíme. Práce je 
zajímavá a opravdu počínaje železem, 
přes dřevo, stavebnictví, údržbu zeleně, 
důmyslnou elektroniku a vodou konče se 
dopracujete k všestranné zručnosti."

Jak se vám líbí na Studánce?

„Po pracovní stránce jsem velmi spo-
kojen, protože mě práce baví a současný 
kolektiv je jedna parta. Mám rád, pokud 
jde pracovat v klidu, s porozuměním celé-
ho kolektivu. Jak se říká „sám nejste nic“ 
a u poskytování hotelových služeb to platí 
dvojnásob." 

Hotel nedávno oslavil desáté výročí, 
jak to vidíte z pozice technika, který 
se stará o zajištění provozu?

„Jako na všem, tak i na hotelu se pode-
pisuje takzvaný zub času. Snažíme se peč-
livě vyhodnocovat vzniklé situace a před-
cházet tím závadám, aby byly co možná 
nejmenší následky. Však, kdo k nám kdy 
zavítal, tak musí vidět a ocenit naši sta-
rostlivost. Tímto si vás dovolím současně 
pozvat do letoviska Studánka a na vlastní 
oči vidět Studánku, nejen zvenčí, ale i vyu-
žít veškeré nabízené služby."

Druhým platným členem servisního 
střediska je Zdeněk Zahradník, 

Jak se vám s kolegou Emilem spolu-
pracuje?

„Na Emila je spolehnutí a spolupracu-
jeme na zajištění bezproblémového cho-
du hotelu téměř dva roky. Na Studánku 
jsem se dostal oklikou, na doporučení 
kamaráda. Jsem vyučený v oboru truhlář 
a moje první kroky vedly do dřevozpracu-
jícího podniku."

Chápu to tedy správně, že jste přešel 
od dřeva k sádrokartónům?

 „V porevolučním období se mně na-
skytla další pracovní možnost, u stavební 
firmy se specializací na sádrokartonové 
systémy. Zajímal mě tento nový obor, 
který se v tu dobu dynamicky rozvíjel  
a nabízel široké uplatnění. Vyzkoušel jsem 
si i samostatné podnikání a úspěšně jsem 
nabízel montáže sádrokartonových sys-
témů. Náročné cestování za prací po celé 
České republice se postupem času omrze-
lo a dal jsem přednost rodinnému životu." 

Bydlíte nyní v Rychnově nad Kněžnou 
nebo dojíždíte za prací?

„Jak se říká, mám to teď za rohem. 
Jsem zvyklý celý život manuálně pracovat 
a práce na technickém úseku údržby mě 
výsloveně baví. Náplň práce v letovisku 
Studánka mě příjemně překvapila, zejmé-
na svou rozmanitostí. Mimo samotného 
hotelu se staráme ještě o další dvě uby-
tovny a můžete mně věřit, že jsou to někdy 
pěkné dostihy. V dnešní době jsou hosté 
velmi nároční a my se snažíme být „…víc 
než hotelem“, kde vše klape na jedničku."

Patří vám určitě poděkování ze stra-
ny vedení hotelu za dobře odvedenou 
práci!

Vrátím se ale k úvodnímu povídání  
o vodě a pokusím se vám přiblížit hotel  
z hloubky cca 135 metrů, přesně tak máme 
hluboký vrt, ze kterého čerpáme vzácnou 
vodu. Opravdu je tato tekutina pro nás 
vzácná, protože ještě minulý rok byl na 
hotelu kritický, kde denní nátok vody nám 
nestačil pokrýt celou spotřebu vody. Pro 
vaši představu spotřebujeme stonásobné 

množství vody, jak u běžné čtyřčlenné 
domácnosti. Nejvíce vody proteče přes 
bazén s vířivkami, ale pro dodržení hygie-
nických předpisů musíme nutnou výměnu 
vody zachovat. Veškerou vodu, kterou na 
hotelu použijeme (vaření, mytí, sprchová-
ní, splachování, pitná voda) se po použití 
odvádí do vlastní čistírny odpadních vod.

ČOV je samostatnou kapitolou na kon-
ci vodního řetězce a jde opět o důmyslné 

zařízení vyžadující odbornou péči. Ce-
lou cestu každodenně dozorujeme, aby  
z hotelu tekla pouze nezávadná voda, 
bez kalů a jiných škodlivých látek. Zrovna 
minulý měsíc, v době nucené odstávky, 
jsme regenerovali a vyčistili celou čistírnu 
odpadních vod, vše ve spolupráci se spe-
cializovanou firmou.

Voda je život a čistá voda znamená 
zdraví. Voda je počátek všech věcí. Voda je 
nejdůležitější věc na světě, kterou máme. 
Voda je potravina jako každá jiná!

Světový den vody každoročně  
oslavujeme – 22. března

Za technický úsek: Luboš Kalous

MATRIX INFO | hotel Studánka
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Vyvolejme si dvě zapomenuté vzpomínky: „Studánka 
byla tenkráte cihelná chalupa, cihly se silně drtily. Cesta 
byla k ní vozová a moc blátivá. Šli jsme dovnitř. Tam byl 
v síni šenkýř, ohrazené místo hostinského, za nímž byla 
černá tabule s číslicemi. Vyběhl jsem ven a viděl malou 
starou kapličku. Byl na ní obraz Cellenské Panny Marie. 
Díval jsem se na kapličku, sešlou, dřevěnou, v níž u oltáře 
berle visela. Patrně tu byl někdo uzdraven. Pak jsem se 
napil vody ze studánky, jež z kapličky vytékala.“ Tak vzpo-
mínal Patrik Blažek na kapličku ve Studánce v 50. letech 
19. století.

Porovnejme s léty 1869 - 1875, kdy v Rychnově nad Kněž-
nou na gymnáziu působil August Sedláček, autor pat-
nácti svazkových Hradů, zámků a tvrzí Království českého 
„V Rychnově není tak hezko, ale okolí jest čarokrásné. 
Asi hodinu od města jest hostinec malý v romantickém 

položení v lese. Kdykoliv jest odpoledne hezky, vždycky 
se tam koná nějaký výlet. Nedávno jsem tam také pekl 
brambory. Hejno děvčat bylo s sebou a nosily chvoj  
z lesa. Já jsem podpaloval, pohraboval a pečené bram-
bory rozdával. Padla jich celá miska a já sotva nějaký 
snědl.“

Roku 1902 byla tato kaplička zbořena a nahrazena zdě-
nou klasicistní kaplí z darů Josefa a Eveliny Czeypkových, 
rychnovských rodáků, usedlých v Novém Sadu, tehdy  
v Uhrách. 20. května 2011 bylo nad ní odhaleno souso-
ší Zjevení svatého Huberta, dílo Michala Moravce. Stalo 
se tak slavnostně po děkovné mši u této kaple za účasti 
členů Řádu svatého Huberta, jehož členem je i Ing. Libor 
Burian, předseda správní rady firmy MATRIX a.s., která je 
vlastníkem hotelového komplexu.

KAPLE NA STUDÁNCE
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Pověst praví, že jakýsi chudý, nábožný a chromý muž měl 
sen, v němž ho Panna Maria vyzvala, aby si nemocné nohy 
omyl ve zdejší studánce. Máme-li tomu věřit, uposlechl a 
bez berlí odešel. Lázně připomínány od 17. století, lázně 
obecní zřízeny v 18. století, 1854 první přestavba, 1887 
druhá (postavena i vila, tehdy psaná villa) a velké opravy 
proběhly 1930. Do doby po tomto roce spadá také vrchol-
ná sláva Studánky jako PENZIONÁTU PRO LETNÍ HOSTY A 
KLIMATICKÝCH LÁZNÍ. Jejich trumfy = léčivá voda + klidné 
prostředí + vhodné podnebí.  Doplňme z knihy Františ-
ka Bauera, vydané 1891: Les Včelný v okolí rychnovském 
hodil se výborně k založení velkolepé VILLEGIATURY. Tedy 
letního sídla Studánky.

Rudolf Zrůbek uvádí, že asi do konce 17. století byly  
v lese Včelném lázně patřící městu. V roce 1748 se obecní 
kniha protokolů o nich zmiňuje jako o lázních Hruškovy 

studánky. V 18. století poprvé zanikly, neboť Josefinský 
katastr z roku 1785 ve zdejším místě už žádné nezazna-
menal. V lese tu vyvěralo několik pramenů léčivé vody  
a u nich byla před polovinou 18. století vystavěna kaplič-
ka Panny Marie. Vedle chudé lázeňské budovy se dvěma 
dřevěnými vanami, ohřívacím zařízením a nejnutnějším 
vybavením, které obec pronajímala lázňovskému nebo 
také hospodáři nad lázněmi, tu později zřídila i malou 
lesní hospodu. Václav Kapoun v roce 1748 platil obci 25 
zlatých rýnských šajnů za její provozování. Vedle vlastní 
práce musel obstarávat dozor nad okolními obecními 
lesy, kde měl dva hajné. Asi počátkem 19. století byly láz-
ně znovu v provozu, ale ve velmi zchátralé budově. V 70. 
letech 19. století byla lázeňská budova spojena s hospo-
dou, restaurací a lůžkovým zařízením, čímž se Studánka 
stala malými klimatickými lázněmi pro delší letní pobyt 
hostů.

LETOVISKO STUDÁNKA
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MATRIX INFO |  dřevocentrum CZ

Již na začátku obsahoval širokou na-
bídku dřevařského materiálu počínaje 
stavebním řezivem přes  hoblovaný sor-
timent jako jsou KVH hranoly, hoblova-
ná prkna, obkladové, podlahové nebo 
fasádní palubky, různé druhy smrkových  
či modřínových terasových prken a v ne-
poslední řadě OSB desky nebo překližky. 
Od začátku v nabídce nesměly chybět 
vhodné ochranné, impregnační či okras-
né nátěry, jak pro vnitřní, tak vnější pou-
žití. Dále jsme nemohli opomenout vruty 
a hřebíky do dřeva, kotevní patky a další 
spojovací materiál. V průběhu léta byla 
přidána sekce s dětským zahradním pro-
gramem, ve které si můžete vybrat z mno-
ha druhů dětských pískovišť, dětských 
zahradních domků, prolézaček a mnoha 
dalšího. 

První objednávka byla vyřízena a po-
tvrzena k vyzvednutí na jedné z našich po-
boček již po několika hodinách spuštění 
e-shopu. Objednávky e-shopu je možné 
odebrat osobně na kterékoliv ze 13-ti po-
boček Dřevocentra CZ, nebo individuální 

dopravou přímo na adresu zákazníka.

V prvních měsících byl možný osobní 
odběr na třetině poboček naší společ-
nosti, avšak od července 2020 byla tato 
služba rozšířena již na všech 13 poboček. 
Od tohoto data se také podstatně rozšířil 
nabízený sortiment, aby si mohl zákazník 
objednat na jednom místě vše co je třeba 
ke stavbě pergoly, garážového stání, tera-
sy a dalších projektů ze dřeva.

V prvních měsících se e-shop za pocho-
du stále vyvíjel pro poskytnutí co nejlep-
ších služeb a servisu zákazníkům. Již od 
počátku je možné se poradit a informovat 
na telefonické lince přímo s administrá-
tory e-shopu, kteří vám ochotně poradí  
a zodpoví vaše dotazy. Poradí s konkrét-
ním výběrem, ale i s vhodnou alternati-
vou.

Více než 90 % objednávek je uzavře-
ných a zákazníky odebraných, případně 
doručených na adresu, do pěti pracovních 
dní od přijetí objednávky. Je to především 

díky úzké spolupráci administrátorů, ve-
doucích poboček a jejich zaměstnanců, 
kteří celý proces koordinují.

E-shop za dobu od spuštění úspěšně 
vyřídil již stovky objednávek a jejich počty 
stále rostou. 

Díky servisu a službám, které jsou po-
skytovány zákazníkům máme již věrné zá-
kazníky, kteří se k nám opakovaně vrací, 
jak pro nákup dřevařské sortimentu, tak 
odborné poradenství. 

Celý proces poskytované služby začíná 
objednávkou zákazníka, která je vyřizo-
vána administrátory e-shopu. Ti prověří 
dostupnost objednaného materiálu na 
zákazníkem zvolené pobočce k osobní-
mu odběru. V případě nedostupnosti ob-
jednaného materiálu, zajistí jeho převoz  
a dají informaci o objednávce na konkrét-
ní pobočku. Po tomto kroku je objednáv-
ka postupně sestavována z jednotlivých 
položek až po úplnou kompletaci a pří-
pravu k odběru zákazníkem.

JAK FUNGUJE  
E-SHOP  
DŘEVOCENTRUM CZ?
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MATRIX INFO | dřevocentrum CZ

V případě odeslání na adresu zákazní-
ka spolupracujeme s externími firmami 
pro rozvoz, kdy je zakázka připravena  
v balících, případně paketech, optimálně 
zabalena proti poškození a předána do-
pravci k přepravě. 

Další rozvoj služeb e-shopu, který je 
plánován na následující období, je ryze 
vnitropodniková doprava materiálu mezi 
pobočkami a také přímo k zákazníkům. 
Toto je realizováno v rámci dlouhodobé 
strategie rozvoje a rozšíření služeb zákaz-
níkům i optimalizaci doručení v co možná 
nejkratším čase s minimální šancí poško-
zení objednávky, které při využití exter-
ních dopravců může nastat.

Vlastní doprava bude pružnější i díky 
využití systému dopravního dispečinku  
a aktivní komunikace v rámci společnosti 
a jejich zaměstnanců.

Díky stálému rozšiřování pobočkové 
sítě, které bude pokračovat i tento rok, 
budeme moci nabídnout služby e-shopu 

i prodejen více zákazníkům.

Celosvětově probíhající pandemie Co-
vid-19, která nás zasáhla již v loňském 
roce v soukromých, ale i v pracovních 
životech. S sebou nese specifika a pravi-
dla, se kterými se musíme na pobočkách 
vypořádat. Všichni naši zaměstnanci jsou 
srozuměni s důsledným dodržováním 
vládních a interních opatřeních. Nutná 
hygienická opatření jsou bezpodmínečně 
dodržována na všech pobočkách, kde je 
možné vyzvednout objednávku a zaměst-
nanci naší společnosti jsou plně srozu-
měni s nošením ochrany dýchacích cest,  
s bezpečným odstupem i pravidelnou 
desinfekcí rukou a povrchů na poboč-
kách. 

S ohledem na tato opatření jsou po-
bočky pro koncové zákazníky uzavřeny. 
Avšak díky rychlému nasazení služeb  
e-shopu jsme však byli a stále jsme schop-
ni reagovat na potřeby koncových zákaz-
níků a těší nás, že je tato služba, právě jimi 
hojně využívána. 

Pro tento rok je plánován rozvoj neje-
nom ve zmíněné dopravě, avšak i v dalším 
rozšíření nabízeného sortimentu, vytvo-
řením sekce pro živnostníky a právnické 
osoby a stále se zlepšující péči o nové  
i stávající zákazníky formou akčních na-
bídek, informativních sdělení i možných 
věrnostních bonusů.

Celý tým e-shopu společnosti Dřevo-
centrum CZ, a.s. všem svým zákazníkům 
do roku 2021 přeje především pevné zdra-
ví a co nejbližší návrat k životu takzvaně 
před „Covidem“.;

VYZKOUŠEJTE  
SAMI
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Vánoční odpočinek spojený 
s nepřeberným množstvím jíd-
la máme za sebou. Opět jsme 
se ponořili do každodenních 
životů a někteří z nás se stále 
snaží držet novoroční předse-
vzetí. Třeba to o hubnutí a lep-
ší tělesné kondici. S tím vám 
může skvěle pomoci kvalitní 
zvěřina z Farmy Třebešov.

Už není pouze výsadou pan-
stva. Zvěřina je dnes dostupná 
každému a její konzumace se 
skutečně vyplatí. A to neje-
nom díky její výjimečné chuti, 
ale i pro její skvělé dietetické 
vlastnosti. Nenechávejte si 
zvěřinu jenom pro výjimečné 

okamžiky. Zařaďte ji do svého 
běžného jídelníčku.

Zvěřina je prostě a jedno-
duše vysoce kvalitní přírodní 
produkt. Volně žijící zvěř má 
totiž možnost vlastní volby 
potravy a její potravní spekt-
rum je ve srovnání s domácími 
zvířaty skutečně široké. Také 
díky tomu má zvěřina své ty-
pické aroma.

Svalovina volně žijících 
zvířat je navíc mnohem kva-
litnější, než u těch domácích. 
Způsobuje to především do-
statečné množství volného 
pohybu a dobré prokrvení 

svalů. Navíc je toto maso  
i méně tučné a má vyšší obsah 
bílkovin. Zvěřina má díky tomu 
podstatně vyšší obsah esen-
ciálních aminokyselin, právě 
díky tomu tento druh masa řa-
díme ke kvalitním zdrojům bíl-
kovin ve stravě. Obsah těchto 
aminokyselin třeba ve svalo-
vině divokých prasat vykazuje 
až o 11,7 % vyšší podíl oproti 
svalovině prasat domácích.

Další skvělou výhodou 
zvěřiny je fakt, že rozděle-
ní jednotlivých složek tuku 
vzhledem k jeho celkovému 
obsahu je u většiny druhů 
zvěře posunuto ve prospěch 

nenasycených mastných ky-
selin. Tím se snižuje možnost 
výskytu kardiovaskulárních 
chorob a rakoviny. Nejvyšší 
podíl nenasycených mastných 
kyselin přitom vykazuje zvěři-
na bažanta.

To dostatečné množství 
důvodů, proč zvěřinu zařadit 
na jídelní stůl častěji, než je  
v mnoha domácnostech zvy-
kem. V podhůří Orlických hor 
vám s přísunem čerstvé a vy-
soce kvalitní zvěřiny pomůže 
společnost Farma Třebešov.

Obsah vitaminů vykazuje u jednotlivých druhů zvířat výrazné rozdíly. Zvěřina jele-
ní zvěře, pokud se týká obsahu vitaminu B1 (thiamin), B2 (riboflavin) a B6 (kyseli-
ny pantotenová), předčí maso skotu, prase divoké předčí prase domácí obsahem 

vit. B6 a B2. Naopak svalovina domácího prasete má vyšší obsah thiaminu a kyseliny pantotenové 
oproti zvěřině prasete divokého.

Zdroj: zdravestravovani.cz

DO KONDICE 
ZDRAVĚ A CHUTNĚ! 
POMŮŽE ZVĚŘINA  
Z FARMY TŘEBEŠOV
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Konec roku 2020 byl na naší Farmě Třebe-
šov nejen ve znamení příprav dárkových 
balíčků pro mlsné jazýčky našich zákazní-
ků, ale především o hodinách práce, které 
jsme strávili nad přípravou a administrací 
našeho nového e-shopu.

A tak s novým rokem můžeme říct, ano 
máme hotovo a nový e-shop spouštíme. 

Náš původní e-shop, který jsme měli 
více než pět let si naši zákazníci velice 
oblíbili, ale měl i své stinné stránky, které 
jsme se s přechodem na nový e-shop sna-
žili eliminovat. 

E-shop je vždy živý organismus, se kte-
rým musí člověk neustále pracovat. Vy 
jako administrátor si sice můžete myslet, 
že je pro zákazníka zcela pochopitelný, 
ale jakmile ho spustíte do ostrého provo-
zu, zjistíte, že ne vše funguje, tak jak má. 
Mnoho z toho, co jste považovali za zcela 
zřejmé a jasné nemusí být pro zákazníka 
zcela pochopitelné. 

Stejně tak jako i většina farmářů z na-
šeho okolí i my rozvážíme naše produkty 
pouze ve vybraných krajích naší republiky 
– objednávky rádi přivezeme zákazníkům 
až k jejich dveřím v Královehradeckém  
a Pardubickém kraji a také u nás na Rych-
novsku. 

Již samotným vstupem na náš e-shop 
je pro zákazníky jednoznačně hlavní změ-
nou, kalendář rozvozů, kde jsou uvedeny 
termíny rozvozů a kraje, ve kterých může-
me zákazníkovi objednávku přivézt.

U každého výrobku, který můžou zá-
kazníci zakoupit jsou nově uvedeny infor-
mace o složení výrobku, k jaké přípravě je 
výrobek vhodný, zda výrobek obsahuje 
alergeny, v jakých baleních se výrobek 
prodává a především je u každého výrob-
ku nová fotografie. 

Na našem e-shopu můžete zakoupit 
nejen naše lahodné masné výrobky (klo-
básy, paštiky, salámy), nejlepší zvěřinu  

z Orlických hor, dárkové balíčky, dárkové 
poukazy, ale také koření prémiové kvality 
a víno od našich přátel z Moravy.  

V každém měsíci budeme pro naše zá-
kazníky připravovat také zboží za akční 
ceny. 

Práce s novým e-shopem je pro zá-
kazníky velice jednoduchá a intuitivní, 
nicméně pokud by si zákazníci nevěděli  
s čímkoliv rady, jsme připraveni jim od-
borně poradit a pomoci k vyřešení problé-
mu k jejich spokojenosti.

FARMA TŘEBEŠOV
PŘEDSTAVUJE 
SVŮJ NOVÝ E-SHOP
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Rostlinný závod společnosti Farma 
Třebešov s.r.o. pokračuje pilně ve 
výstavbě! S rozšiřováním závodu jde 
ruku v ruce také budování zázemí pro 
uskladnění a servis zemědělské tech-
niky, dále také prostory pro kvalitní 
uskladnění zemědělských komodit  
a zázemí pro zaměstnance. V tomto 
duchu pokračují stavební aktivity 
Farmy Třebešov nejen v zeměděl-
ských střediscích v Ličně a v Uhříno-
vicích.

Stav, ve kterém byla tato střediska na-
byta do vlastnictví byl bohužel více než 
nedostatečný. Obratem tak byly zahájeny 

úklidové práce pro zkulturnění obou stře-
disek.

V červenci loňského roku jsme slav-
nostně otevřeli a uvedli do provozu po-
sklizňovou halu v Uhřínovicích. Jedná se 
o halu pro uskladnění zemědělských ko-
modit vybavenou nejmodernější podla-
hovou provzdušovací technologií. V loň-
ském roce jsme dále zahájili rekonstrukci 
dílen a garáží, které budou již v letošní ze-
mědělské sezoně sloužit pro uskladnění 
a opravy zemědělské techniky.

Zahájena byla také rekonstrukce 
administrativního zázemí. Již na jaře 

tohoto roku se tak naši zaměstnanci mohou  
v zemědělském středisku Uhřínovice tě-
šit na nové, reprezentativní kancelářské 
prostory. Dalším krokem bude demolice 
části stávajícího kravína a rekonstrukce, 
díky které vznikne nová, multifunkční 
skladovací hala.

V současné době probíhají další pro-
jekční práce ve střediscích, na jejichž re-
alizaci se v blízké budoucnosti můžeme 
společně těšit. Naším cílem je vrátit do 
těchto míst zemědělskou aktivitu, vytvo-
řit nová pracovní místa a zkulturnit země-
dělská střediska včetně jejich okolí.

MATRIX INFO | Farma Třebešov

FARMA TŘEBEŠOV  

MODERNIZUJE ZÁZEMÍ  
PRO ROSTLINNOU VÝROBU
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e-shop
www.farmatrebesov.cz

To nejlepší z Orlických hor

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

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

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

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

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

Jelení Srnčí Dančí Kančí Mufl on

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

 

 

Pardubice

Hradec Králové

Holohlavy

Praskačka

Černilov

Opatovice
nad Labem

Mikulovice

Lázně
Bohdaneč

Moravany

Týniště
nad Orlicí

Ledce

Třebechovice
pod Orebem

Opočno

Dobruška

Kostelec
nad Orlicí

Rychnov 
nad Kněžnou

Rybná 
nad Zdobnicí

Borohrádek

Choceň

Holice

Předměřice
nad LabemDolní Přím

•  Prvotřídní kvalita a rychlost zpracování masa.
•  Vykupujeme zvěřinu ulovenou pouze 

ve východočeském kraji, především 
z oblasti Orlických hor.

•  Použitím profesionálního zchlazovače Šoker 

si maso zachovává čerstvost a kvalitu 
i po rozmrazení. 

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

Čerstvá zvěřina a uzeniny
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ŠKODA

OCTAVIA
již od

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA OCTAVIA: 4,1–5,6 l/100 km, 102,1–126,0 g/km

se zvýhodněním až

 Kč Mobilita 
Plus

Produktový 
bonus 37 000 Kč

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Přivítejte zimu v novém voze ŠKODA
Nabídka platí při fi nancování se

Ilustrativní fotografie

Full LED přední
světlomety

Parkovací
senzory

Multifunkční
volant

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov na Kněžnou
Tel.: 494 339 292
www.matrix-as.cz

61 200

456 900 Kč

Nová ŠKODA OCTAVIA na vás čeká v akční nabídce s cenovým zvýhodněním 
ve výši až 37 000 Kč. S financováním od ŠKODA Financial Services navíc získáte 
bonus  až 24 200 Kč. Překvapí vás však nejen svou cenou, ale i moderní výbavou, 
která obsahuje například full LED přední světlomety, manuální klimatizaci, 
tempomat  a dotykový displej infotainmentu. Více informací o nabídce naleznete 
na webových stránkách našeho dealerství nebo na skoda-auto.cz. S výběrem vozu 
vám rádi poradíme také telefonicky.


