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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 autocentrum, přidal se vývoj.

Odvaha riskovat a chytit se příležitosti připojila do velké rodiny podniků Letovisko Studánka s hote-
lem a Farmu Třebešov. Rodina je ostatně to, co všechny aktivity společnosti MATRIX spojuje. Jeho 
tým staví na spokojenosti, 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 štaflí, 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, pilou 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. Činnost zahájila i Farma Třebešov provozující zvě-
řinový závod, jenž se zároveň věnuje rostlinné výrobě a vede Penzion U Lišáka.

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 
firmy posouvají stále dopředu.

MATRIX SLAVÍ 
30. VÝROČÍ

WINDOWSAUTOCENTRUMWOOD AUTOMOTIVE

2901,961

www.matrix-as.cz
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DŘEVOCENTRUM CZ
Od dubna rozšiřujeme prodejní síť o další dvě nové pobočky

DŘEVOCENTRUM CZ
Start vlastní dopravní logistiky

WOOD
Na počátku bylo semínko - miniseriál MATRIX WOOD

AUTOMOTIVE
Příběh brusky II

AUTOMOTIVE
Dušan Myška - devatenáct let na hřišti matrix automotive

AUTOCENTRUM
Práce mi umožňuje si dobře plánovat svůj volný čas 
Zima dává autům zabrat. Předejděte problémům a zajeďte do servisu

WINDOWS
Petr Karásek - Jarní akce

HOTEL STUDÁNKA
Představení První Podorlické pivní stezky

MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST MATRIX
Ohlédnutí se za osmnácti lety MS MATRIX - Mgr. Jindřich Žák

SPRÁVA
MATRIX o své zaměstnance dbá

FARMA TŘEBEŠOV
Jaro 2021 na Farmě Třebešov

Od dubna rozšiřujeme prodejní 
síť o další dvě nové pobočky

Obě pobočky jsou svojí výbavou 
a nabídkou na úrovni ostatních fun-
gujících poboček, proto věříme, že si 
najdou co nejdříve pevnou klientelu 
zákazníků. Návoz materiálů začal 
probíhat již v březnu, a proto se nám 
podařilo naskladnit celý sortiment 
i přesto, že se začal projevovat ne-
dostatek dřevařských materiálů  
a raketově rostly ceny a prodlužo-
valy se dodací termíny. Přijeďte se 
k nám podívat a vyzkoušet si naši 
spolupráci v nových oblastech.
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Příběh brusky II

Divize MATRIX Automotive klade důraz nejen 
na své portfolio produktů, ale také služeb. Aby 
vztahy mezi námi a našimi zákazníky mohli 
být stále na vysoké úrovni, je třeba zajistit "full 
service" - pro každého zákazníka individuální, 
rychlý, kvalitní a  především také dostupný. Pří-
běh brusky II vás provede naším centrem pro 
opravy pneumatického nářadí značky Dyna-
brade a aplikační techniky pro lepicí systémy.

Lesem Včelným do Studánky

Studánka v přírodním parku LES VČEĹNÝ, kde 
botanické i geologické výzkumy potvrdily, že k 
povrchu zde vystupují přeměněné a vyvřelé hor-
niny litického hřbetu, byly původně klimatické 
lázně. Jméno lesa připomíná pověst, jak uvádí 
historik Eduard Weis, že za starodávna v něm 
ošetřovali včelaři roje včel a med odváděli krá-
lovské kuchyni. My k tomu přidáme skutečnost 
z počátku 20. století

Na počátku bylo semínko 
Miniseriál MATRIX WOOD

Na počátku bylo semínko. Z toho semínka 
vyrostl strom a ze stromu byla vyrobena pa-
lubka. Asi takto bychom mohli parafrázovat 
úvodní slova Bible vztažené na nový mini-
seriál, ve kterém se vám budeme snažit při-
blížit životní cyklus stromu, než se dostane 
v různé podobě k našemu konečnému spo-
kojenému zákazníkovi v síti Dřevocenter.

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, Jan Motl

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

31
Jaro 2021 na Farmě Třebešov

Farma Třebešov zahájila v letošním roce  již 8. sezónu 
svého hospodaření na  cca 820 hektarech.    Oproti mi-
nulým rokům nám hrozba sucha letošní jaro nehrozí, 
vláhy v půdě je po loňském podzimu a poměrně vel-
kém  množství sněhu dostatek i ve spodních vrstvách 
půdy.

Petr Karásek - Jarní akce

Situace ve světě vypadá všelijak, 
ale jedno je jisté. Pořád se staví.  
A stranou samozřejmě nezůstává ani 
společnost MATRIX Windows, která 
pro své zákazníky připravila zajímavou 
jarní akci.

20
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Kunovice se nachází v krásném pro-
středí Slovácka a v těsném soused-
ství s Uherským Hradiště a Starým 
Městem tvoří aglomeraci s populací 
38 tis. obyvatel. Areál je umístěn na 
ulici Panská v sousedství s městským 
areálem Jízda králů, který byl vysta-
věn pro kulturní a sportovní vyžití. 
Nedaleko jsou i další sportoviště. 
Místo slouží jako skladovací prostor 
na ploše přes 7 000 m2 a disponuje 

rozsáhlou halou o velikosti 1 250 m2,  
ve které se nachází i nově vybudova-
né zázemí prodejny. Ve středisku jsme 
naskladnili na volnou plochu rozsáhlý 
sortiment řeziva s možností impregna-
ce v 8 m impregnační vaně a v hale je 
naskladněna rozsáhlá nabídka hoblo-
vaných a deskových materiálů. Na této 
pobočce jsme připraveni plnit i speci-
fické objednávky zákazníků na objed-
návky střešních vazeb.

OD DUBNA 
ROZŠIŘUJEME 
PRODEJNÍ SÍŤ 
O DALŠÍ  
DVĚ NOVÉ
POBOČKY

KUNOVICEKUNOVICE
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OD DUBNA 
ROZŠIŘUJEME 
PRODEJNÍ SÍŤ 
O DALŠÍ  
DVĚ NOVÉ
POBOČKY

Žatecko je proslulé především pěstová-
ním chmele. Samotné město Žatec se 
rozrostlo až do velikosti města s 19 tisíci 
obyvatel. V rádiusu 30 km se navíc nachází 
další velká města Chomutov, Most, Louny, 
Podbořany a Kadaň, což poskytuje již vel-
ký potenciál přes 200 tis. obyvatel pro roz-
voj prodeje dřevařského materiálu. Areál 
v Žatci je umístěn v okrajové části města 
v bývalém areálu OSP Louny na ulici Vo-
lyňských Čechů v těsné blízkosti prodeje 
stavebnin. V prostoru administrativní bu-
dovy vznikla nová prodejna se zázemím 
pro obsluhu zákazníků a prodej drobného 
zboží, spojovacích a kotevních materiálů 

a nátěrových hmot. Areál má celkovou ve-
likost 5 200 m2 a nachází se v něm něko-
lik skladových prostorů, do kterých jsme 
naskladnili velké množství hoblovaných 
materiálů, především KVH hranoly až 8 m 
délky, palubky, terasové a fasádní profily 
a také deskové materiály OSB a Durélis. 
Na volné ploše nabízíme rozsáhlý sorti-
ment čerstvě řezaného řeziva všech veli-
kostí a délek hranolů, fošen, prken a latí. 
Kromě stálé nabídky materiálů je obsluha 
připravena splnit požadavky zákazníků na 
objednávky kompletních střešních vazeb 
a vše na přání zákazníka impregnovat  
v impregnační vaně délky 6 m.

Obě pobočky jsou svojí výbavou a na-
bídkou na úrovni ostatních fungujících 
poboček, proto věříme, že si najdou co 
nejdříve pevnou klientelu zákazníků. Ná-
voz materiálů začal probíhat již v březnu, 
a proto se nám podařilo naskladnit celý 
sortiment i přes to, že se začal projevo-
vat nedostatek dřevařských materiálů  
a raketově rostly ceny a prodlužovaly se 
dodací termíny. Přijeďte se k nám podívat 
a vyzkoušet si naši spolupráci v nových 
oblastech.

ŽATECŽATEC

Naše společ-
nost jde nadále 
za svým cílem 
v y b u d o v a t 
stabilní a roz-

sáhlou síť prodejních středisek  
v České republice. Od 1. dubna 
2021 jsme otevřeli dvě nové po-
bočky v Žatci a Kunovicích. Oba 
areály byly zakoupeny firmou 
MATRIX a.s. a tvoří tak páteřní 
část areálů Dřevocentrum CZ. Do 
prodejní sezóny 2021 tak vstu-
pujeme s celkovým počtem 15 
prodejních středisek, fungujícím 
e-shopem a novým střediskem 
velkoobchodu a dopravy.  
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MATRIX INFO |  dřevocentrum CZ

Dřevocentrum CZ téměř před rokem 
spustilo svůj nový e-shop. Tímto kro-
kem nastartovalo novou éru prodeje 
dřevařského materiálu a v rozsahu 
nabídky dřevařského materiálu a pří-
slušenství předbíhá svojí konkurenci. 

V této době je v podstatě standardem 
zakoupit si elektroniku, kosmetiku, oble-
čení, obuv či potraviny na internetu. Také 
tým zaměstnanců Dřevocentra zpětně 
hodnotí vytvoření e-shopu jako velmi 
přínosný. Navíc realizace přišla v pravou 
chvíli, obzvlášť v této době, kdy zůstávají 
pobočky pro maloprodej již po dlouhou 
dobu uzavřené. Můžeme tak uspokojit po-
třeby téměř všech našich zákazníků. 

Stále více zákazníků využívá nabídky 
nejenom si materiál objednat a vyzved-
nout na konkrétní pobočce, ale také 
dopravit přímo domů. Z pohodlí svého 
obýváku si naplánují projekt, který chtě-
jí vytvořit, zboží si v klidu vloží do košíku  
a pak už jen vyhlížejí usměvavého řidiče, 
který objednávku doručí na místo stavby. 

Dnes je individuální doprava vyžadová-
na až pro 30 % objemu zakázek. My sami 
hodnotíme jako největší přínos e-shopu 
možnost objednat si přesně to, co po-
třebujete a také možnost nahlédnout do 
disponibilní skladové zásoby jednotlivých 
poboček. Ani my nemáme rádi, když mu-
síme pro potřebný materiál objíždět 2-3 
prodejny a nakonec odjet domů pouze  
s alternativními materiály.

Dopravu zboží nabízíme aktuálně  
s podporou externích dopravců nebo pře-
pravními společnostmi na každé poboč-
ce, ale nároky na množství a individuální 
termíny neustále rostou. Rostou také ná-
roky na přepravu materiálu ve spolupráci 
pobočka – pobočka, což podporuje lepší 
skladovou dostupnost materiálů a zrych-
lení logistiky v zásobování poboček. Lo-
gistika přepravy až 5 m kusů je náročná 
a zajistit tak bezvadné dodání materiálů 
bez poškození je téměř nemožné.

Z tohoto důvodu vzniklo na našem od-
dělení e-shopu nové oddělení dispečinku 

a dopravy. Vytvoření tohoto oddělení 
jsme plánovali několik měsíců a bylo za-
počato nákupem nových vozidel IVECO 
Daily vybavených GPS a pořízením mo-
derního softwaru pro plánování dopravy.

Administrátorky našeho e-shopu pro-
šly důkladným proškolením v rámci tes-
tovacího provozu, kdy jsme simulovali 
kombinaci přepravy v rámci poboček, ale 
také individuální přepravu k zákazníkovi.

Hlavním úkolem dispečinku bude pře-
devším optimalizovat proces zpracování 
a přepravy objednávky tak, aby přeprava 
k zákazníkovi byla uskutečněna v rozmezí 
4 až 7 pracovních dní od zaplacení objed-
návky.

Věříme, že náš vlastní vozový park  
s celkovým počtem 5 nákladních vozidel  
a dodávek se bude i nadále rozrůstat a po-
může nám dostat se do ostatních lokalit. 

Využijte i vy možnost nechat si vaši ob-
jednávku přivést až k vašim dveřím …

START VLASTNÍ 
DOPRAVNÍ 
LOGISTIKY



MATRIX INFO | 9
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MATRIX INFO | wood

Na počátku bylo semínko. Z toho semínka vyrostl strom a ze stromu byla vyrobena palubka. Asi takto 
bychom mohli parafrázovat úvodní slova Bible vztažené na nový miniseriál, ve kterém se Vám budeme 
snažit přiblížit životní cyklus stromu, než se dostane v různé podobě k našemu konečnému spokojenému 
zákazníkovi v síti Dřevocenter. 

NA POČÁTKU 
BYLO SEMÍNKO 
MINISERIÁL MATRIX WOOD
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SBĚR ŠIŠEK

Cesta semínka do lesní školky není vůbec jednoduchá a přímá. 
Šišky lze sbírat pouze z uznaného zdroje reprodukčního materiá-
lu lesních dřevin. O uznání výběrových stromů a lesních porostů 
vhodných pro sběr semen, semenných sadů a matečnic rozhoduje 
na základě odborného posudku orgán státní správy lesů na návrh 
vlastníka lesa, popřípadě vlastníka pozemku, na kterém je založen 
semenný sad nebo matečnice, nebo z vlastního podnětu. Schválení 
provádí ÚHÚL (Úřad pro hospodářskou úpravu lesů).

Když je stromolezci takový strom určen, může se vrhnout na sběr 
šišek. Jen pro představu, ze 120 let starého smrku lze nasbírat 50 
kg šišek a z takového množství dostaneme 1,5 kilogramu semínek. 
Stromolezec během své práce nepoužívá ocelové stupačky nebo 
jiné prostředky. Na jednom stromě stráví asi jednu hodinu.

Sesbírané šišky putují do semenářského závodu. V závodě jsou 
uskladněny v boxech a za působení přírodního tepla částečně pro-
sychají. Následuje přesun šišek do luštících komor, kde za působení 
tepla dochází k otevření šišky a uvolnění semínka včetně křidélka 
opouští šišku. Za pomoci speciálních strojů dochází k odloučení kři-
délek a dočištění semínek. 

Semínka lze i skladovat. Například kvalitní semínko smrku lze 
skladovat až 10 let. Z jednoho kilogramu smrkového osiva lze vypěs-
tovat až 40 tisíc sazenic, to zhruba odpovídá 10 hektarům lesního 
porostu.

LESNÍ ŠKOLKA

Standardní lesní školky se zřizují v nejlepších půdních a klimatic-
kých podmínkách do nadmořské výšky cca 450 m. K rozhodujícím 
kritériím patří vhodné půdní poměry a blízký zdroj vody, nedílnou 
součástí je i dopravní obslužnost, přístup energií i lidské zdroje.

Podle doby užití se školky dělí na trvalé a dočasné. Trvalé škol-
ky jsou takové, kdy na stejném místě je sadební materiál pěstován  
i desítky let. V současné době však úzká specializace školek na pěs-
tování určitých druhů dřevin mizí. Často se v lesních školkách pěstuje 
i okrasný sadební materiál a sadební materiál ovocných dřevin.

Nově založenou školku je třeba včas oplotit pro ochranu před  
zvěří. Standardně se používají ploty z drátěného pletiva. Před zajíci 
je ochrání pouze pletivo s oky do 4 cm a musí se i zapustit alespoň  
25 cm pod zem proti podhrabání.

Maximální produkce jakostních semenáčků předpokládá kvalit-
ní výsev v předepsaných podmínkách. Vhodné podmínky vytváří-
me řadou dílčích operací, při nichž je třeba respektovat biologické 

vlastnosti semen a semenáčků jednotlivých druhů dřevin i půdní a 
povětrnostní podmínky. Podle způsobu provedení můžeme síji dělit 
na řádkovou (semena jsou v řádku jednotlivě za sebou), celoplošnou 
(celá plocha záhonu je rovnoměrně oseta) a proužkovou (celoploš-
ně je oset proužek záhonu). 

Rostoucím sazenicím je potřeba se i nadále intenzivně věnovat. 
Je potřeba zajistit dostatek vláhy pomocí zavlažovacího systému. 
Půda je hnojena, kypřena, zbavována plevelu a je spousta dalších 
povinností, který mají blahodárný účinek na malou sazenici.

Když sazenice doroste do požadované velikosti, je čas pro její 
vyjmutí. Vyzvedávání sadebního materiálu se skládá z několika na 
sebe navazujících operací – uvolnění rostlin, vyzvednutí sazenic  
z půdy, jejich třídění a svazkování.

SEMENÁŘSKÝ SLOVNÍČEK 

Lesní semenářství – Součást pěstování lesa, má zajistit dostatek 
vhodných semen. 

Provenienční vhodnost – Je určen přírodními lesními oblastmi.  
V jejich rámci potom vegetačními stupni, které určuje nadmořská 
výška, průměrná teplota, roční srážky a vegetační doba. 

Výběrový strom – Mimořádně hodnotný strom, který svými vlast-
nostmi převyšuje stromy stejného druhu a stáří. 

Semenný sad, semenná plantáž – Pozemek s porostem dřeviny 
určené k produkci kvalitního osiva.

Lesní osivo – Semena nebo plody lesních dřevin způsobilé k výsevu 
ve školkách nebo k zalesňování. 

Jakost osiva – Míra hodnoty osiva stanovená na základě jeho půvo-
du, klíčivosti, energie klíčení, čistoty a zdravotního stavu. 

Klíčivost semen – Ukazatel jakosti určený počtem vyklíčených se-
men v průměrném vzorku za určitou dobu. Vyjadřuje se v procen-
tech.

Luštění semen – Získávání semen z šišek jehličnanů a šištic listná-
čů. 

Sypavost šišek – Ukazatel jakosti určený poměrem hmotnosti čis-
tých semen vyluštěných z průměrného vzorku šišek k celkové hmot-
nosti tohoto vzorku. Vyjadřuje se v procentech. Semenný rok – rok, 
ve kterém se u dřeviny vyskytne alespoň průměrná úroda. Četnost 
semenných roků je u jednotlivých dřevin různá.

MATRIX INFO | wood
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PŘÍBĚH
BRUSKY

BRUSKA PŘED SERVISEM VS. NOVÁ

1 POSOUZENÍ STAVU NÁŘADÍ

Při posuzování stavu nás zajímá celkové opotře-
bení, chybějící a poškozené části, netěsnosti těla 
brusky a výkon nářadí před opravou. Každá bruska 
je tedy odzkoušena a hodnoty jsou zaznamenány 
pro pozdější porovnání. 

ULTRAZVUKOVÁ LÁZEŇ A  SUŠENÍ

2 DEMONTÁŽ A ČIŠTĚNÍ

Rozebrané nářadí je třeba dokonale vyčistit a vyřadit 
poškozené komponenty. K čištění nářadí používáme 
ultrazvukovou lázeň, ve které dojde k dokonalému od-
stranění všech nečistot a usazenin.

II
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3 ZPĚTNÁ  
MONTÁŽ

Nářadí je kompletováno za použití originálních dílů 
dodávaných výrobcem podle přesných postupů a 
předpisů výrobce. Nejvíce namáhanými komponenty 
jsou ložiska, lamely motoru nebo plášť motoru. Tyto 
komponenty jsou nejčastěji důvodem oprav nářadí.

4 TEST NÁŘADÍ

Opravená bruska je připravena na závěr své 
servisní návštěvy - konečné testování výkonu. 
Podle typu brusky měříme výkon v maximálních 
dosahovaných otáčkách za minutu a přítlaku 
brusky.  Bruska je způsobilá k další práci je-li vý-
sledný výkon roven min. 80% výkonu nové brusky.

BRUSKA PO SERVISU VS. NOVÁ

Divize MATRIX Automotive klade 
důraz nejen na své portfolio pro-
duktů, ale také služeb. Aby vzta-
hy mezi námi a našimi zákazníky 
mohli být stále na vysoké úrovni 
je třeba zajistit "full service" - 

pro každého zákazníka individuální, rychlý, kvalit-
ní a  především také dostupný. Příběh brusky II vás 
provede naším centrem pro opravy pneumatické-
ho nářadí značky Dynabrade a aplikační techniky 
pro lepicí systémy.

PRODEJEM NÁŘADÍ TO NEKONČÍ

Výrobky značky DYNABRADE jsou známy svojí trvan-
livostí a schopností práce v extrémních podmínkách 
takřka bez zastavení. Zájemce o toto nářadí by také 
měla zajímat možnost snadných a rentabilních oprav. 
Každý to zná, nářadí koupené v hobbymarketu je urče-
no ke spotřebování a opravy takového nářadí jsou ne-
rentabilní, málokdo je umí zajistit nebo pro opravu nej-
sou dostupné náhradní díly. U nás je to jinak. V našem 
servisním centru provádíme veškeré záruční i pozáruč-
ní opravy penumatického nářadí a aplikační techniky. 

JAK TO TEDY FUNGUJE?

Nářadí k opravě je možné zaslat přímo k nám do 
Třebešova nebo předat některému z našich obchod-
níků. Požadovanou opravu technik nejprve posoudí 
a zašle rozpočet k odsouhlasení. Servis provádíme 
zpravidla do 75% původní ceny. Každé nářadí podle 
výrobního čísla evidujeme v naší databázi. Je tedy 
možné si zpětně vyžádat servisní list nebo historii 
oprav konkrétního kusu.
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DUŠAN MYŠKA
DEVATENÁCT LET NA HŘIŠTI MATRIX AUTOMOTIVE
Jak vzpomínáte na svůj první den  
v MATRIX Automotive?

„Bylo to 2. září 2002, když jsem ukončil 
své první zaměstnání ve firmě Johnson 
Controls, kde jsem pracoval 3 roky na od-
dělení kvality. První seznámení se třemi 
kolegy na oddělení, kteří mě měli zasvětit 
do produktů značek 3M a Dynabrade. Ve 
skutečnosti zaškolení nebylo tak náročné, 
probíhalo postupně v praxi. Po pár dnech 
jsem začal samostatně navštěvovat zá-
kazníky. Následoval první strojírenský ve-
letrh v Brně, jak bývalo každé září zvykem 
atd.“

Co považujete za svůj největší úspěch 
během kariéry v Třebešově?

„Určitě spoustu spokojených zákaz-
níků, kteří se stali i přáteli. Za 19 let jsme 
spolu toho dokázali v jejich každodenní 
činnosti vylepšit hodně, aplikovali mno-
ho nových produktů, které jim dokázali 
zjednodušit každodenní činnost v oblas-
ti povrchových úprav broušením popř. 

v lepení.“

Kolik jste během práce v Automotive 
najezdil kilometrů?

„To číslo je zhruba milion km. Obchodní 
zástupce je denně v autě, aby byl co nej-
blíže zákazníkům a mohl s nimi řešit kaž-
dodenní problémy v jejich provozech. Až 
když se vrátí z cest, má možnost se věnovat 
cenovým nabídkám a dalším administra-
tivním činnostem spojeným s prodejem  
a tokem materiálu zákazníkům.“

Budete na svůj dnes už bývalý kolektiv 
vzpomínat?

„Doufám, že nebudu jen vzpomínat, 
ale i nadále se budu s již bývalými kolegy 
stýkat. Kolektiv lidí u nás na divizi je to nej-
lepší, co jsem v MATRIXu poznal. Kolegové 
se stali i kamarády a věřím, že zůstanou  
i nadále.“

Když si vybavíte, jak vypadala spo-
lečnost MATRIX před devatenácti lety  

a dnes, kde vidíte největší rozdíl?

„Ve velikosti. Když jsem nastoupil, MA-
TRIX a.s. měl jen dvě divize. Byla to dře-
vařská výroba a my. Za tu dobu se velmi 
proměnil. Z menší firmy na holding se 
spoustou divizí. První přibylo Autocent-
rum a pak následovali další. I naše divize 
je k nepoznání. Noví kolegové by si těžko 
dokázali představit začátky. Jeden počí-
tač se společným mailem na celé patro. 
Objednávky faxem. Byla to úplně jiná 
doba.“

Doporučil byste dalším lidem práci  
v MATRIX Automotive?

„Ano. Těm, co mají rádi výzvy, jsou 
orientovaní na výkon, rádi cestují a jsou 
ochotní pracovat na 100 %.“

Co vám MATRIX dal do života?

„Za 19 let toho člověk zažije hodně, tak 
jsem toho zažil moc i v zaměstnání. Po-
znal jsem spoustu lidí, procestoval křížem 

„Po devatenácti letech jsem se 
rozhodl změnit hřiště. Chci se více 
věnovat rodině.“
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DEVATENÁCT LET NA HŘIŠTI MATRIX AUTOMOTIVE

VŠICHNI DĚKUJEME 
ZA SPOLUPRÁCI

MATRIX INFO | automotive

„JE TO VLASTNĚ MOJE 
HOBBY...“ JAN MOTL JE 
V MATRIXU UŽ 5 LET
Honzo, ve společnosti MATRIX jsi uzavřel první pětiletku. Říká se, že po pěti letech by 
člověk měl změnit působiště, co ty na to? 

„Uteklo to jako voda, vzpomínám si na první týden v práci, ani jsem si nepamatoval jak se kdo 
jmenuje. Ano, tohle "pravidlo" znám, ale myslím si, že platí pro lidi, které práce nebaví a potřebují 
změnu. Mě je práce i koníčkem. Nedělám nic stereotypního a každý den je svým způsobem jiný. 
Pořád se těším, co nového mi přistane na stole.“

Jak vnímáš svojí pozici v kolektivu, kde každý má své místo?

„V Automotive se dělíme na Brusiče a Lepiče, já jsem obojí, ale ani jedno. Svoje místo vnímám 
hlavně jako technickou podporu pro obchodní tým, ale i kolegy v kanceláři. Každý máme svojí 
práci, které rozumíme nejlépe a každý máme svojí cenu. V době Covidu, homeoffice a nepřítom-
nosti kolegů vidím, jak je každý těžko nahraditelný.“

Kde všude za těch pět let najdeme tvoje stopy?

„To je zajímavá otázka. Když jsem nastoupil na Automotive, prvním úkolem bylo vy-
tvořit identifikaci divize Automotive. Snažím se tedy naší divizi držet stejný kabát a jít  
s dobou. Když si otevřete náš profil na Linked-Inu nebo Facebooku, všimnete si prvků, které vše 
spojují. Stejný motiv byl k vidění na našem stánku na posledním MSV Brno. Když budete fandit na 
MATRIX Cupu nebo na fotbalovém zápase v Rychnově nebo hokeji v Častolovicích, uvidíte stejné 
motivy. Zásadně se také podílím na tvorbě MATRIX Info, myslím, že od září 2017. A vlastně přes 
celý MATRIX Holding budou moje stopy dohledatelné v podobě různých propagačních materiálů. 
Třeba logo Penzionu u Lišáka.“ 

Je něco, co ti práce ve společnosti MATRIX dala nebo naopak vzala?

„Když o tom tak přemýšlím, tak mi práce vzala asi jenom strach. Naopak jsem zde hodně získal. 
Než jsem přišel do Automotive, pracoval jsem necelých pět let v třísměnném provozu na dělnické 
pozici. To pro mě bylo stresující, vyčerpávající, ale hlavně mi chyběl osobnostní rozvoj a volný čas. 
Velmi kladně hodnotím kurzy angličtiny, kterých se s kolegy účastníme každý týden, o pár úrovní 
jsem si rozšířil znalost několika grafických programů nebo se zdokonalil v tvorbě kontingenčních 
tabulek.“

Doporučil bys práci ve společnosti MATRIX i lidem, které znáš?

„Ve společnosti MATRIX je spousta pracovních příležitostí, mnohdy i takových, na které se stojí 
fronty, já jsem od začátku na stejném místě. Na tuto otáz-
ku je těžké odpovědět, protože nejsem tester pra-
covních příležitostí, ale myslím si, že kdo chce 
pracovat a uplatnit svoje schopnosti, MATRIX 
bude jistě dobrou volbou.“

Na závěr jedna soukromá otázka. 
Všichni ti říkají Čenda, prozradíš 
nám co za tím je?

„Když nám bylo devět-deset let, 
chodili jsme  s kamarády k babičce 
koukat na králíky a hrát si na seno. 
Babička, vlastně prababička mi říkala 
Jendo, dětská mysl ráda veršuje a když 
je myslí více ... Z toho už si můžeš domys-
let, jaký je na to verš.“

krážem republiku, zažil mnoho pracov-
ních výzev. Hlavně jsem se naučil řešit 
problémy, které Vám přirozeně vstupují 
při obchodování do cesty.“  

„Důšo, tvoje dokonalá pečlivost 
byla vždy důležitým pilířem, který 
podepíral výkony naší divize. Rád 
bych ti za to poděkoval, že si to  
s námi s nemalými úspěchy po-
sunul o pěkný kus dál a popřál ti  
v dalších letech pevné zdraví a ať ti 
zahrádka jménem rodina skvétá.“

Jaroslav Švarc 
a tým MTX Automotive

2002 - 2021
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Absolvent brněnského Vysokého učení 
Radek Hodoval je novou posilou Au-
tocentra MATRIX, kde pracuje necelé-
ho půl roku. Garanční technik a mistr 
dílen Autoservisu si na nové práci po-
chvaluje možnost plánování osobních 
aktivit.

Jak dlouho pracujete pro MATRIX Au-
tocentrum a jak jste se na toto místo 
dostal?

„V Autocentru jsem od 1. října loňského 
roku, tzn. ke konci března 2021 to bude 
už šest měsíců. Úspěšně jsem absolvoval 
konkurz na tuto pozici.“

Jaké máte vzdělání a kde jste dříve 
pracoval?

„Vysokoškolské - Vysoké učení technic-
ké, Fakulta strojní v Brně. Posledních 17 
let jsem pracoval na technických pozicích 
ve Škoda Auto Kvasiny.“

Popište pozici, na které v Lipovce pra-
cujete. Jaký je rozdíl mezi mistrem dí-
len a garančním technikem?

„Pracuji na pozici Garančního technika 

a mistra dílen Autoservisu. Tyto pozice 
jsou zejména o komunikaci, a to jak se 
zákazníky Autocentra při řešení problé-
mů na jejich vozech v rámci Garančních 
oprav, tak i s pracovníky dílen Autocentra, 
kde mám z této pozice na starosti pláno-
vání, řízení a chodu dílen Autoservisu.“

Tento druh práce s sebou obvykle nese 
zálibu v dané problematice už z dět-
ství. Platí to i pro vás?

„Samozřejmě mám rád auta a vše co 
je spojené s automobilismem od dětství. 
Což se promítlo i do studia na VUT Brno, 
kde jsem absolvoval katedru zaměřenou 
na nové ekologické systémy pohonů vo-
zidel. Posléze jsem 17 let pracoval v Ško-
da Auto Kvasiny na různých technických 
profesích na montážích výroby vozů.“

Závěrem nám řekněte něco  
o svém soukromém životě.

„Je mi 45 let. Jsem ženatý. 
Jsem rodilý Rychnovák, kde  
i žiji se svou rodinou. Máme 
se ženou dvě krásné dce-
ry ve věku 17 a 13 let. 
Po letech se vracím ke 

koníčkům - cyklistika, 
běh, fitness, a to díky 
současnému za-
městnání, kde si 
můžu plánovat 
osobní aktivity 
ve svém vol-
ném čase.“

MATRIX INFO | autocentrum

PRÁCE MI 
UMOŽŇUJE SI 
DOBŘE PLÁNOVAT 
SVŮJ VOLNÝ ČAS“

ZIMA DÁVÁ 
AUTŮM ZABRAT 
PŘEDEJDĚTE PROBLÉMŮM 
A NAVŠTIVTE NÁŠ SERVIS„
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Letošní zima byla nezvykle dlouhá 
a tvrdá. Své by o tom mohl pomysl-
ně prozradit i váš automobil. Když už 

se konečně začalo oteplovat, 
je jistě na místě zkon-

trolovat, zda je 
s vaším 

vozidlem vše v pořádku. I když je jarní 
prohlídka pro zákazníka jen orientač-
ní, dokáže předejít případným dalším 
problémům. Zajeďte tedy do Autocen-
tra MATRIX v Lipovce.

„Jarní prohlídka není určena pro maji-
tele nových automobilů do dvou let stáří. 

S nimi žádné problémy obvykle nejsou. 
Tento typ prohlídky cílíme na zá-

kazníky vozů koupených 
před čtyřmi lety 

a dříve. 

Ve zmíněných případech mohu z dlouho-
letých zkušeností potvrdit, že nejčastěj-
ším problémem bývá špatná geometrie 
kol,“ upozorňuje vedoucí servisu Auto-
centra v Lipovce Josef Krynek.

Prohlídku po tuhé zimě je dobré spo-
jit i s dalšími úkony. Celá řada řidičů totiž 
nedodržuje servisní plán úkonů a výměny 
provozních kapalin. Je tedy potřeba také 
zkontrolovat stav autobaterie, výfuku 
nebo brzd, které mohou být poškozeny 
solí.

Letošní zima měla po delší době sílu, 
a proto by se neměla jarní pro-

hlídka vozidla podcenit.

ZIMA DÁVÁ 
AUTŮM ZABRAT 
PŘEDEJDĚTE PROBLÉMŮM 
A NAVŠTIVTE NÁŠ SERVIS

MATRIX INFO | autocentrum
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ŠKODA Octavia
Style Plus 1,5 TSI | 110kW | manuál

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

ŠKODA Superb
Style Plus 2.0TDi| 140kW | 4x4 DSG

Tachometr: 29 500 km
Motor: diesel, 140 kW
Do provozu: 05/2019

ŠKODA Superb
Style Plus 2.0TDi| 140kW | DSG

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

ŠKODA Scala
Style 1,6 TDi | 85kW | manuál 6 st.

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

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
dálkově ovládané centrální zamykání, 
kola z lehkých slitin, LED hlavní světlo-
mety, metalický lak, natáčecí světlome-
ty, ostřikovače světlometů, přední ml-
hovky, senzor světel, vyhřívaná zrcátka. 

Vnitřní výbava
BT, dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
el. ovládání zrcátek, handsfree, Isofix, kli-
matizace automatická, malý kožený paket, 
Maxi Dot, multifunkční volant, tempomat, 
vyhřívaný volant, vyhřívání sedadel vpředu, 
parkovací kamera.

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, před-
ní mlhovky, senzor světel, tažné zařízení. 

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, zrcátek, 5.dveří, předních 
sedadel, BT handsfree, Isofix, klimatizace 
automatická, Maxi Dot, multifunkční vo-
lant, navigační systém, sunset, tempomat 
adaptib., vyhřívaný volant, vyhřívání sedadel 
vpředu, řazení na volantu.

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, před-
ní mlhovky, senzor světel, tažné zařízení. 

Vnitřní výbava
El. ovládání oken, zrcátek, 5.dveří, předních 
sedadel, BT handsfree, Isofix, klimatizace 
automatická, Maxi Dot, multifunkční vo-
lant, navigační systém, sunset, tempomat 
adaptib., vyhřívaný volant, vyhřívání sedadel 
vpředu, řazení na volantu.

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový sen-
zor, dálkově ovládané centrální zamy-
kání, kola z lehkých slitin, LED hlavní 
světlomety, metalický lak, natáčecí 
světlomety, přední mlhovky, senzor svě-
tel, vyhřívaná zrcátka, parkovací  senzory. 

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
zrcátek, BT handsfree, klimatizace automa-
tická, Maxi Dot, sunset, multifunkční volant,  
tempomat adaptib., vyhřívaný volant, vyhří-
vání sedadel vpředu.

439 000 Kč 
362 810 Kč bez DPH

779 000 Kč 
643 802 Kč bez DPH

699 000 Kč 
577 686 Kč bez DPH

435 000 Kč 
359 504 Kč bez DPH

Aktuální nabídka ojetých vozů | Škoda Plus
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ŠKODA Octavia
Style Plus 1,5 TSI | 110kW | DSG

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

ŠKODA Scala
Ambition 1,6 TDi | 85kW | manuál 6 st.

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

ŠKODA Octavia Combi
Style Plus 1,5 TSI | 110kW | DSG

Tachometr: 18 203 km
Motor: benzin, 110 kW
Do provozu: 09/2019

ŠKODA Octavia IV Combi
Style Plus 2.0 TDi | 85 kW | manuál 6 st.

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

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.

Vnější vzhled a výbava
Dešťový senzor, dálkově ovládané centrální 
zamykání, kola z lehkých slitin, metalický lak, 
přední mlhovky, senzor světel, vyhřívaná zr-
cátka, parkovací  senzory, asistent rozjezdu. 

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
zrcátek, BT handsfree, klimatizace, Maxi 
Dot, sunset, tempomat, vyhřívání sedadel 
vpředu.

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový sen-
zor, dálkově ovládané centrální zamy-
kání, el. vyhřívané přední sklo, kola  
z lehkých slitin, LED hlavní světlomety, me-
talický lak, natáčecí světlomety, ostřikovače 
světlometů, přední mlhovky, senzor svě-
tel, vyhřívaná zrcátka, parkovací kamera. 

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, el. 
ovládání zrcátek, BT handsfree, Isofix, klima-
tizace automatická, Maxi Dot, multifunkční 
volant, tempomat, vyhřívaný volant, vyhří-
vání sedadel vpředu, řazení na volantu.

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, 
dálkově ovládané centrální zamykání, el. 
vyhřívané přední sklo, kola z lehkých slitin, 
LED hlavní světlomety, metalický lak, před-
ní mlhovky, senzor světel, vyhřívaná zrcát-
ka, parkovací senzory, asistent rozjezdu. 

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

529 000 Kč 
437 190 Kč bez DPH

399 000 Kč 
329 752 Kč bez DPH

529 000 Kč 
437 190 Kč bez DPH

625 830 Kč 
517 215 Kč bez DPH

autocentrum.matrix-as.cz



MATRIX INFO | 20

MATRIX INFO | windows

PETR KARÁSEK
JARNÍ AKCE
Situace ve světě vypadá všelijak, 
ale jedno je jisté. Pořád se staví.  
A stranou samozřejmě nezůstává ani 
společnost MATRIX Windows, která 
pro své zákazníky připravila zajíma-
vou jarní akci.

Okna MATRIX Premium, to je název 
akce, kterou nejenom pro nízkoener-
getické a pasivní domy připravila divize  
z Lipovky. Na zájemce čeká široká škála 
barev podle RAL nebo dřevěných fólio-
vých dekorů.

"Kampaň se týká okenního profilu MA-
TRIX Premium, jedná se o nadčasový pro-
dukt, který v sobě skrývá celou řadu výhod, 
tepelné vlastnosti Uw 0,73 W/m2K, sta-
vební hloubka 82,5mm, 6 komor v křídle 
a rámu, zasklení izolačním trojsklem s hod-
notou Ug 0,5 W/m2K, dvě dorazová a jedno 
středové těsnění, probarvené tělo rámu  

a křídla, zasklívací rámeček černý," pro-
zradil obchodní ředitel MATRIX Windows 
Petr Karásek.

Velkou výhodou, kterou divize Win-
dows tradičně nabízí, je možnost výroby 
oken nejrůznějších atypických tvarů. Tolik 
potřebná bezpečnost je potom zajištěna 
celoobvodovým kováním Roto s vysokou 
odolností vůči různým zlodějským techni-
kám. Samozřejmostí je dlouhá životnost 
a odolnost proti povětrnostním vlivům. 
Nikdy totiž nevíte, kdy se opět dostaví tak 
silná zima, jako byla ta letošní.

A jak se v MATRIX Windows vypořádali 
s opatřeními proti koronaviru? Nemusíte 
mít strach, s obchodníky z Lipovky se vždy 
domluvíte.

"Bohužel zákazník narazí na uzamčené 
dveře našich showroomů jak v Lipovce, 

tak i v Hradci Králové. Důležité je ovšem 
vědět, že bez přerušení fungujeme on- 
line. Stále připravujeme cenové nabídky, 
zaměření, ani podepisování SOD se neza-
stavilo," dodal k aktuální covidové situaci 
Petr Karásek. 

Práce je stále dost. Momentálně totiž 
probíhá montáž oken MATRIX Premium na 
nemocnici v Rychnově nad Kněžnou, dále 
také v Hradci Králové vedle Hotelu Ales-
sandrie do novostavby bytových domů 
Alessandrie. Pracuje se také na mnoha 
dalších stavbách, například novostavbě 
rodinného domu v Němčicích nebo no-
vostavbě domu v Týniště nad Orlicí.

Pokud chcete také kvalitní okna a dve-
ře, neváhejte se obrátit na MATRIX Win-
dows Lipovka.
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NOVINKA
Jako alternativu integrovaného zábradlí nabízíme předsazené zábradlí, které je možné 
použít na téměř jakékoliv dřevěné či dřevohliníkové balkónové dveře, které najdete v naší 
bohaté nabídce.

Nabízíme ve spolupráci s firmou Gutmann inteligentní a především designové řešení před-
sazeného bezpečnostního skleněného zábradlí.

Použití (tepelně-izolační):

 » velmi lehká a zároveň pevná alternativa k materiálům na 
PUR nebo PIR bázi

 » podkladové profily pro fasádní a okenní konstrukce
 » pro parapety, žaluzie a roletové kastlíky
 » pro sendvičové panely
 » použití všude tam, kde je problém s vlhkostí nebo tepel-

nou izolací 
 » mimořádně vhodný pro výstavbu nízkoenergetických  

a pasivních domů
 » eliminace tepelných mostů
 » kotvení přes zateplovací systém s přerušeným tepelným 

mostem
 » jako klimatická vrstva na zamezení vzniku a působení te-

pelného mostu v detailu napojování obvodové stěny na 
betonovou část základu při výstavbě nízkoenergetických 
a pasivních domů

 » příčky ve vlhkém nebo mokrém prostředí
 » výplň dveří ve vlhkém nebo mokrém prostředí

 » podstřešní (vodotěsná podstřešní konstrukce) a stěnové 
konstrukce

 » nosné desky pod omítky, obklad a SDKd

Vlastnosti:

 » dobré mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku a ohybu)
 » vysoká kompatibilita díky vysoké odolnosti vůči teplotám 

a chemikáliím
 » recyklovatelný polymer bez obsahu formaldehydů
 » optimální tepelně-izolační vlastnosti (μ = 0,043 W / m * k)
 » lehká kompozitová struktura a vysoká vnitřní pevnost
 » dobré výtrhové hodnoty šroubů a malé okrajové vzdále-

nosti při šroubování
 » snadné zpracování pomocí truhlářského náčiní
 » odolává chemikáliím 
 » 100% odolný vůči vodě, vlhkosti a odolný vůči plísním  

a hnilobám

MATRIX INFO | windows

KERDYN   GREEN FR

INTEGROVANÉ 
ZÁBRADLÍ

Kerdyn® Green FR je nová alternativa 
k PUR a PIR konstrukčním deskám. Je to 
strukturální pěna ve formě desek, vyro-

bená z recyklovaných PET lahví. Má vynikající tepel-
ně-izolační vlastnosti.

Kerdyn Green FR se používá k termickému oddělení a utěsnění různých 
stavebních prvků je lehčí, kompaktnější a efektivnější. Kerdyn Green 
FR je strukturální pěna ve formě desek, vyrobená z recyklovaných PET 
lahví, která má vynikající mechanické a tepelně-izolační vlastnosti se ši-
rokým spektrem uplatnění. Splňuje environmentální standardy EPD dle 
normy ČSN ISO 14025.

®
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Nadpis
MATRIX INFO | windows

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:

BYTOVÉ DOMY 
BŘEZINKY 2

 
NOVÉ MĚSTO 
NAD METUJÍ

Bytové domy Březinky 2 v Novém Městě nad Metují 
se pyšní přízviskem nejkrásnější lokalitou pro bydle-
ní v ČR. A my jsme rádi, že jejich součástí jsou i naše 
hliníkové vstupní dveře MATRIX MB-70, které mají za-
budované poštovní schránky a vnitřní interiérové dve-
ře MATRIX MB-45.

Technické parametry hliníkových dveří MATRIX MB-70:
- 3 komory v osazovacím rámu a křídle,
- 2 celoobvodové těsnící roviny,
- součinitel prostupu tepla Uf od 1,2 – 2,4 W/m2K (podle 
použitých profilů a příslušenství),
- stavební hloubka 70 mm pro rámy i dveřní křídla, zvuková 
izolace 34-38 dB.

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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REFERENCE WINDOWS:

BYTOVÉ DOMY 
BŘEZINKY 2

 
NOVÉ MĚSTO 
NAD METUJÍ

Bytové domy Březinky 2 v Novém Městě nad Metují 
se pyšní přízviskem nejkrásnější lokalitou pro bydle-
ní v ČR. A my jsme rádi, že jejich součástí jsou i naše 
hliníkové vstupní dveře MATRIX MB-70, které mají za-
budované poštovní schránky a vnitřní interiérové dve-
ře MATRIX MB-45.

Technické parametry hliníkových dveří MATRIX MB-70:
- 3 komory v osazovacím rámu a křídle,
- 2 celoobvodové těsnící roviny,
- součinitel prostupu tepla Uf od 1,2 – 2,4 W/m2K (podle 
použitých profilů a příslušenství),
- stavební hloubka 70 mm pro rámy i dveřní křídla, zvuková 
izolace 34-38 dB.

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

TECHNICKÉ PARAMETRY:
•  součinitel prostupu tepla Uw od 0,73 W/m2

•  stavební hloubka 82,5 mm pro tloušťku zasklení 
do 54 mm

• 6 komor v osazovacím rámu a křídle
•  osazení dvojskly nebo trojskly
•  dorazové těsnění ve 2 rovinách
•  3 kontinuální těsnící roviny
•  zlepšená statika díky STV® (statickému suchému 

zasklení)
•  velká hlavní komora pro zabudování ocelových 

výztuží v tloušťce 1,5 – 2 mm
•  zvuková izolace až 45 dB

Okna s nadčasovým designem pro náročné. Vyhoví nejvyšším tech-
nickým i estetickým požadavkům každého domu, včetně nízkoenergetic-
kého a pasivního. Kombinace inovativních detailů a řešení na klíč zajistí 
dokonalý tepelný a akustický komfort. Díky atraktivnímu vzhledu a české 
výrobě se stanou stylovou součástí interiéru i exteriéru.

MATRIX
Premium

windows.matrix-as.cz 
ONLINE NEZÁVAZNÁ 

CENOVÁ NABÍDKA NA
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PIVOVAR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - PIVOVAR DOBRUŠKA – 25 KM 

Od brány pivovaru se dáte vpravo do ulice 
Trčkova a po cca 300 metrech narazíte na 
modrou turistickou značku, po které po-
kračujete a přes betonový most přejedete 
řeku Kněžnu. Na křižovatce turistických cest 
opustíme modrou turistickou značku, která 
odbočuje nad vesnicí Lukavice, a odbočíme 
po zelené turistické značce do města Solnice.  
Zelená značka vás povede kolem automobil-
ky Škoda v Kvasinách, až na náměstí v Solnici, 
kde zelená turistická značka končí.  Po našem 

značení budete pokračovat po hlavní silnici, 
směr Dobruška a po 300 metrech odbočíme 
vlevo na silnici směr Byzhradec. Po dalších 
200 metrech odbočíte ze silnice vpravo na 
místní asfaltovou komunikaci, která vás za-
vede do vesnice Hroška. Vesnicí projedete po 
našem značení, před výjezdem cca 200 metrů 
před koncem vesnice, po přejetí potoka  od-
bočíte vlevo, směr Podchlumí. Po prašné ces-
tě se potkáme se zelenou turistickou znač-
kou, na ni odbočíme vlevo, po ujetí  cca  300 

metrů opustíme zelenou značku vpravo a mí-
jíme vysoký cihlářský komín s čapím hnízdem 
a dále pokračujeme po vlastním značení do 
Podchlumí. Zde sledujeme naše značení po 
asfaltové místní komunikaci směrem  na Měl-
čany. Krátce pojedeme po cyklistické stezce 
4353, ze které cca po 100 metrech odbočíme 
vpravo po vlastním značení do Mělčan. Proje-
deme Mělčany po asfaltové silnici do Dobruš-
ky na náměstí a dále k pivovaru, dle našeho 
značení.

PIVOVAR DOBRUŠKA - PIVOVAR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – 28 KM 

Od pivovaru vyjíždíme po našem značení. 
Projedeme přes náměstí, přejedeme silnici č. 
298 (Dobruška –Opočno) a za silnicí pokraču-
jeme lesní cestou po našem značení. Objíždí-
me vrch Chlum po našem značení, dále při-
jedeme na červenou turistickou značku a po 
ní odbočíme vpravo do vesnice Semechnice. 
Zde pokračujeme po cyklotrase 4349, směr 

Rychnov nad Kněžnou. Cyklostezku 4349 
opustíme za Byzhradcem a pokračujeme po 
našem značení do Solnice na náměstí. Pro-
jedeme Solnicí po silnici č. 14 směrem Rych-
nov nad Kněžnou a u kruhového objezdu na 
konci Solnice odbočíme vlevo na cyklostez-
ku, která sleduje silnici č. 14 až do Rychnova 
nad Kněžnou. Silnici č. 14 budeme sledovat 

po vjezdu do Rychnova nad Kněžnou k řece 
Kněžně, kde odbočíme vlevo po našem zna-
čení  proti proudu řeky k betonovému mostu, 
kde odbočíme vpravo, přejedeme řeku, po 
našem značení odbočíme vlevo a jsme u cíle 
cesty v pivovaře v Rychnově nad Kněžnou.

OKRUH PIVOVAR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – PIVOVAR POTŠTEJN – 17 KM 

Od pivovaru odbočíme vlevo do mírného 
kopce, ulice  Kaštany, a pokračujeme po na-
šem značení na okraj Rychnova nad Kněž-
nou, kde odbočíme do Dlouhé Vsi. Projede-
me Dlouhou Vsí přes Roveň do Pekla. Dále 
po našem značení pokračujeme do města 

Vamberku. Po vjezdu z města po cca 300 
metrech odbočíme vlevo po našem značení 
do Merklovic. Při výjezdu z Vamberka směr 
Merklovice jedeme po turistické zelené znač-
ce, ze které  odbočíme krátce za vjezdem 
do Merklovic u dětského hřiště vpravo a po 

našem značení dojedeme do Záměle. Pře-
jedeme železniční trať a přiblížíme se k řece  
Orlici, kterou budeme sledovat proti proudu 
po cyklotrase 4312, která nás dovede do cíle 
k pivovaru Clock v Potštejně. 

PIVOVAR CLOCK POTŠTEJN – PIVOVAR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU – 19 KM 

Začínáme před pivovarem na cyklostezce 
4312, směr Kostelec nad Orlicí. Sledujeme 
řeku Orlici po jejím proudu a od řeky se od-
chýlíme po našem značení v Doudlebách na 
Lupenici a Rychnova nad Kněžnou. V Doudle-
bách odbočíme z cyklistické trasy 4312 přes 
betonový most vpravo po našem značení. 
Projedeme kolem zámku  a před hlavním 
vstupem do zámku přejedeme silnici č. 11 
Kostelec-Vamberk do ulice U Bažantnice a po 

našem značení pokračujeme do Lupenice.  
U cedule Lupenice konec odbočíme po  
našem značení vlevo na Dubí a po projetí 
Dubí pokračujeme vpravo po místní komu-
nikaci po našem značení do Rychnova nad 
Kněžnou. Na začátku města pojedeme po 
cyklostezce, před kruhovým objezdem pře-
jedeme silnici č. 14 (Vamberk – Rychnov nad 
Kněžnou) a naše značení nás dovede do cíle 
– Městského podorlického pivovaru.

Trasu je možno prodloužit za poznáním zám-
ku a zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí 
a v Častolovicích. Pokud zvolíte tuto variantu, 
pokračujete po cyklistické trase 4312 do Kos-
telce nad Orlicí, dále po cyklistické trase do 
Častolovic, zde odbočíte k zámku, projedete 
zámeckým parkem a po silnici č. 318 přes ves-
nice Synkov a Slemeno dojedete do Rychno-
va nad Kněžnou (18km z Doudleb).

LETOVISKO STUDÁNKA - PIVOVAR RYCHNOV - 
DOBRUŠKA - POTŠTEJN - 94 KM

Pojedete po vyznačené První podorlické 
pivní stezce lesem Včelným k Městskému 
podorlickému pivovaru v Rychnově nad 
Kněžnou a zde jsou již značeny cyklotrasy 

k pivovarům Dobruška a Potštejn.

PIVOVAR RYCHNOV 
LETOVISKO STUDÁNKA

Od pivovaru pojedete vpravo ulicí Trčkova 
po vyznačené První podorlické pivní stez-
ce, která vás dovede lesem Včelným, až 
k Letovisku Studánka.

PŘEDSTAVENÍ PRVNÍ PODORLICKÉ

PIVNÍ STEZKY
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PŘEDSTAVENÍ PRVNÍ PODORLICKÉ

PIVNÍ STEZKY
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MATRIX INFO | hotel Studánka

Studánka v přírodním parku LES 
VČEĹNÝ, kde botanické i geologické 
výzkumy potvrdily, že k povrchu 
zde vystupují přeměněné a vyvře-
lé horniny litického hřbetu, byly 
původně klimatické lázně. Jméno 

lesa připomíná pověst, jak uvádí historik Eduard 
Weis, že za starodávna v něm ošetřovali včelaři roje 
včel a med odváděli královské kuchyni. My k tomu 
přidáme skutečnost z počátku 20. století

Chodníčky byly vysypány žlutým pískem, příkopy vyčiš-
těny, v lese stálo několik besídek, které poskytovaly dosta-
tečnou ochranu před nenadálou nepohodou. V romantic-
kých zákoutích a při cestách bylo bezpočet udržovaných 
laviček v jednotném provedení, nad nimiž - na kmenech 
stromů - byly plechové tabulky s nápisy, např. Zátiší Eliš-
ky Krásnohorské. Louky byly dvakrát do roka sečeny, 
lesní studánky pravidelně udržovány v čistotě a lesní ve-
likáni byli středem péče, jako by byli státem chráněni.  
V lesních porostech jste nenašli jedinou souš, na volných 
místech byly vysazovány ušlechtilejší stromy i aleje. Není 
důvod nevěřit, to nebyla jen idyla, ale pravdivý obrázek. 
Stačí dojít k PERNÍKOVÉ CHALOUPCE, IVANSKÉMU JEZERU 
nebo k pověstmi a historií opředené IVANSKÉ SKÁLE. O to 
vše se pečlivě staral místní okrašlovací spolek a tento stav 
úspěšně obnovuje společnost MATRIX, jíž patří letovisko 
Studánka. 

LESEM VČELNÝM 
DO STUDÁNKY
LESEM VČELNÝM 
DO STUDÁNKY



MATRIX INFO | 27

MATRIX INFO | hotel Studánka

LESEM VČELNÝM 
DO STUDÁNKY
LESEM VČELNÝM 
DO STUDÁNKY Ohlédnutí za prvním a posledním plesem v letošní plesové 

sezóně. Živý Rychnov ve spolupráci s Hotelem Studánka 
Vám umožnily neobyčejnou on-line zábavu, v podobě 1. 
Distančního plesu. V sobotu 20. března 2021 jsme se sešli v 
malém kroužku pořadatelů, moderátoři Romana Nejezová 
s asistentkou (Živý Rychnov), Petr Čermák (ředitel hotelu 
Studánka), kameraman David Langr se zvukařem, hudba 
JK Band s kapelníkem Jiřím Kárníkem, zpěvačkou Ivou Tro-
janovou, kytaristou Josefem  Ešpandrem a tanečním párem 
Michalem Petrů s partnerkou Štěpánkou Novotnou.

Byl to rychlý nápad a improvizovalo se po celou dobu natáče-
ní. Atmosféra byla tradičně plesová, jenom skuteční hosté nám 
ve společenském sálu Rudofa Rokla scházeli.  Natáčeli jsme vše 
na jeden záběr s jednou mobilní kamerou. Smyslem uspořádání 
této zábavy bylo vytrhnout náruživé tanečníky a příznivce Stu-
dánky ze stereotypu dnešní doby a zároveň je vtáhnout co nejví-
ce do atmosféry živé Studánky. Dalším oživením byl i video vstup 
(výuka tance) od Veroniky Lálové (vítězky Star Dance).

Moderátoři vtipně glosovali taneční kroky mladých taneč-
níků Michala Petrů a Štěpánky Novotné a také provázeli diváky 
celým večerem s nabitým programem plným soutěží. Při plesu 
nechyběla ani bohatá tombola. Soutěžilo se o zajímavé ceny, 
poukaz na Studánku, dárkový balíček s regionálními výrobky z 
Městského Podorlického pivovaru a potravinový balíček z Farmy 
Třebešov. Bonusem byl i voucher na taneční lekce pod vedením 
tanečníka Michala Petrů. U každého plesu musí být i občerstve-
ní, tak jsme to pojali stylově, včetně rozvážky do místa bydliště. 
V nabídce byly řízečky, dezert, lahev vína s malým překvapením.

Pokud se budete chtít podívat ještě jednou na záznam z toho-
to plesu, podívejte se na Youtube a můžete se opět přenést do 
atmosféry noblesního plesu.

Těšíme se na Vaši návštěvu v letovisku Studánka****

1. DISTANČNÍ

 
NA STUDÁNCE
PLES 
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MATRIX INFO | Myslivecká společnost MATRIX

Myslivecká společnost MATRIX dosáh-
la své pomyslné plnoletosti, protože 
právě v letošním roce je to 18 let od 
doby, kdy začala v Třebešově působit. 
V roce 2003 byla matrixová myslivost 
postavena na původním třebešovsko-
-libelském mysliveckém sdružení, 
jehož členové z větší části přešli do 
tehdy začínající myslivecké společ-
nosti. Pokud bychom se měli zpětně 
ohlédnout za ideály, které jsme měli 
a cíli, které jsme před sebe kladli, tak 
dnes s hrdostí můžeme říci, že jsme 
došli mnohem dál, než jsme původně 
očekávali. 

Mezi první velké počiny naší společ-
nosti, pomineme-li obnovu všech sta-
rých krmných zařízení, bylo pravidelné 
vypouštění desítek párů koroptví, které 
jsme se tak pokusili navrátit do volné pří-
rody. Mnozí MATRIXáci jistě pamatují, že  
v místech, kde dnes stojí fotovoltaická 
elektrárna, bylo zařízení pro chov a vy-
pouštění králíků, které jsme se pokoušeli 
vypouštět i v různých částech honitby, 
na katastrech obcí Třebešov a Libel. Ko-
roptve dnes v naší přírodě opravdu vidět 
jsou a zde si můžeme gratulovat, oproti 
tomu návrat králíka divokého se nám ne-
zdařil a po několikaletých marných poku-
sech jsme od tohoto tématu upustili.

MATRIXová myslivost byla také od své-
ho začátku spojena se Svatohubertsou 
bažantnicí, kterou jsme na základech 

historické odchovny bažantů vybudovali  
a rozšířili. S uznanou bažantnicí šly ruku  
v ruce také velké úpravy krajiny v okolí na-
šich obcí. Založeny a rozšířeny byly nové 
remízky, například na Plácku je dnes již 
rozlehlý les, vysázely se kilometry alejí se 
stovkami ovocných stromů, obnovila se 
samoúživná políčka pro zvěř a provedlo 
se množství dalších úprav.

Jedním z hlavních cílů, který jsme si 
při zakládání nové myslivecké organizace 
kladli, bylo také pozvednutí kultury nejen 
myslivosti, ale celého regionu. V roce 2005 
jsme odhalili malý pomníček sv. Huber-
ta, který stojí u dnes již výrazně rozšířené 
myslivecké chaty ve Slatinkách a sousoší 
sv. Huberta na Jedlové v Orlických ho-
rách, kterého se účastnil i královéhradec-
ký biskup (dnes již pražský arcibiskup) 
Dominik Duka. V roce 2008 jsme společně  
s řádem sv. Huberta uspořádali troube-
nou svatohubertskou mši v kostele v Čer-
níkovicích a o dva roky později jsme se 
účastnili slavnostního odhalení nového 
sousoší na návsi v Třebešově.

Myslivost odpradávna souvisela s lo-
vem a MS MATRIX se po celou dobu své 
existence snaží veřejnosti ukázat, že lov 
je důležitou a nepostradatelnou součástí 
péče o přírodu a zároveň, že ji pominuly 
časy lidové myslivosti, která se neopírala 
o tradice. Tak se v naší bažantnici pravi-
delně rozléhají tóny lesních rohů, lesnic, 
borlic a loveckých signálů. Svým konáním 

a vystupováním se snažíme reprezentovat 
krásu tisícileté české myslivosti a při všech 
akcích dodržujeme staleté tradice, které 
byly za minulého režimu výrazně oseká-
ny. K naší společné reprezentaci jsme si 
v roce 2011 pořídili myslivecký prapor  
a o rok později také jednotné uniformy.

Velký díl své činnosti také věnujeme 
veřejnosti, pravidelně pořádáme mysli-
vecké plesy, zájezdy pro občany našich 
obcí, dvakrát ročně rybářské závody a po-
řádali jsme i myslivecké dny plné soutěží 
pro děti a dospělé, které se po založení 
Farmy Třebešov překlenuly v každoroč-
ní dožínkové slavnosti. V roce 2013 jsme 
vedli jeden ročník mysliveckého kroužku 
a s dětmi jsme na návsi v Třebešově vysa-
dili lípu republiky. K oslavám výročí vzniku 
Československé republiky též odkazují 
lípy zasazené před Farmou Třebešov či 
pomník třebešovským legionářům, na je-
hož odhalení jsme se podíleli.

V roce 2012 se naše aktivity rozrostly 
o novou horskou honitbu s názvem Nera-
tov - Malá Strana a zároveň se výrazně roz-
šířila také naše členská základna. I v této 
nové honitbě jsme vykonali mnohé úpra-
vy ke zvelebení krajiny a k podpoře zdravé 
přírody. K dalšímu rozšíření naší činnosti 
pak došlo poměrně nedávno, v roce 2019 
jsme začali provozovat oboru v Bědovi-
cích, kde chováme černou a dančí zvěř.

Myslivecká společnost MATRIX došla  

MGR. JINDŘICH ŽÁK OHLÉDNUTÍ SE 
ZA OSMNÁCTI LETY MS MATRIX
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MATRIXÁK - MYSLIVEC A 
HISTORIK ZE ŽAMBERKA

Jindro, v Matrixu tě spousta lidí zná, ale ty přesto nejsi tak úplně Matrixák.
Jak to s tebou a společností MATRIX vlastně je?

„Bude to asi tím, že se ve společnosti MATRIX a jeho okolí pohybuji již od dětství, 
a když pak vznikla Myslivecká společnost Matrix, tak jsem se stal jejím členem. Ni-
kdy jsem sice zaměstnán ve společnosti MATRIX nebyl, ale řekl bych, že po tolika 
letech bych se za neoficiálního člena matrixové rodiny považovat asi mohl.“

Jako člen MS MATRIX do rodiny určitě patříš. Myslivost je pro tebe asi vel-
kým koníčkem. Prozradíš nám, kdy jsi se začal věnovat myslivosti a co pro 
tebe znamená?

„V roce 2003 vznikla naše myslivecká společnost a tehdy mi bylo 13 let. To jsem 
sice ještě nemohl chodit pomáhat na hony, ale mohl jsem se účastnit brigád a při 
honech pomáhal stavět výřady. Členem společnosti jsem se stal až v osmnácti, 
když jsem složil všechny potřebné zkoušky. A někdy v tuto chvíli jsem pochopil, 
že myslivost je pro mě především o ochraně přírody, dodržování tradic a kultuře. 
Myslím si, že to bylo štěstí, protože MS Matrix má od počátku tohle všechno v sobě 
zakořeněno. Lov je sice bezesporu důležitou a potřebou součástí myslivosti, ale 
pro mě má i podstatnější části a řekl bych, že takhle mě asi většina myslivců zná.“

Každý má v myslivosti jistě své místo. Ty sice nelovíš, ale věnuješ se mysli-
vosti jinak.

v letošním roce, po mnohých úspěších, 
ale také neúspěších, do své plnoletosti. 
To však rozhodně neznamená, že se usadí 
a přestane růst. Za celá dlouhá léta naše 
společnost ovlivnila nejen přírodu a kul-
turní krajinu ve svém okolí, ale pozitivně 
motivovala a tradicím naučila i mnohé, 
kteří na ně již dávno zapomněli. Popřej-
me tedy naší MS MATRIX mnoho dalších 
dobrých let, podařených akcí a spoustu 
dobrých zážitků.

MATRIX INFO | Myslivecká společnost MATRIX

Mezi Matrixáky patří i žamberský historik Mgr. Jindřich 
Žák, který je dlouholetým členem a kronikářem MS Matrix. 

OBORA BĚDOVICE
Zvěř černá, daněk skvrnitý, daněk 
bílý (královský).

MALÁ STRANA NERATOV
Zvěř jelení a mufloní.

TŘEBEŠOV 1, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, IČ: 25947672, DIČ: CZ25947672 
+ 420 494 384 593, matrix@matrix-as.cz, www.matrix-as.cz

SVATOHUBERTSKÁ 
BAŽANTNICE TŘEBEŠOV
Zvěř bažantí.

MGR. JINDŘICH ŽÁK OHLÉDNUTÍ SE 
ZA OSMNÁCTI LETY MS MATRIX
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MATRIX O SVÉ 
ZAMĚSTNANCE 
DBÁ
Testování, roušky, respirátory, dezinfekce, očkování!!! 
Člověk má pocit, že se v médiích nemluví a nepíše o ni-
čem jiném. Bohužel to s sebou přinesla doba covidová  
a jedná se o nástroje k ochraně zdraví a návratu do nor-
málu.

Zejména testování ve firmách (tedy pokud se jedná o do-
statečně citlivé testy) má smysl. Ve společnosti MATRIX jsme 

začali testovat o něco dříve, než bylo povinné. Ne všem za-
městnancům se testování líbí, ale věřím, že už si na týden-
ní takt zvykli a určitě jsou i svým způsobem rádi, že je o ně 
takto postaráno. Zvolili jsme dvě testovací místa, jedno 
v Třebešově a pro druhé v Lipovce, kde sídlí divize WINDOWS 
a AUTOCENTRUM MATRIX, jsme pronajali prostory v ubytov-
ně Lipovka, která má po odlivu zahraničních pracovníků vol-
né kapacity. Testování zajišťujeme vesměs ve spolupráci se 

zdravotníky a lékaři. První kolo proběhlo 
pod taktovkou zdravotnice záchranky 
Královéhradeckého kraje paní Pavlí-
ny Ryškové a další spolupráce probíhá 
s MUDr. Josefem Otavou, MBA. Za což 
oběma patří velké poděkování. 

Pravidelný přísun respirátorů, roušek 
a dezinfekcí našim zaměstnancům, je sa-
mozřejmostí a je to určitě důvod, proč vy-
kazujeme minimální počty nakažených. 
Poděkování patří všem zaměstnancům, 
kteří dodržují nařízená opatření. 

Závěrem přeji všem, aby nám jarní  
a letní počasí dalo prostor, užít si ho, tak 
jak jsme zvyklí.

Ing. Kateřina Honemannová,  
ekonomická ředitelka

„Vzhledem k tomu, že jsem vystudoval historii, tak mám blízko 
právě ke kultuře. Takže jsem byl pověřený psaním naší myslivec-
ké kroniky, ze které je dnes již pěkně obsáhlé dílo a zároveň jsem 
se stal praporečníkem. Jeden rok jsme s kolegou vedli myslivecký 
kroužek, věnuji se lesní pedagogice a snažím se dělat osvětu.“

Víme o tobě, že jsi hodně aktivní i jako historik. Prozradíš 
nám něco málo i z tvé práce mimo myslivost?

„Takové práce je asi opravdu hodně. Dlouhodobě předná-
ším a snažím se zapojit veřejnost do studia historie - především 
té lokální a vlastní, rodinné. Před rokem jsem v Žamberku, kde 
pracuji jako muzejní kurátor, vytvořil facebookovou stránku Sta-
rý Žamberk a zapomenutá místa. Dneska má ta skupina více jak 
1200 členů a většina jich jsou skuteční zájemci o dějiny regionu. 

Zároveň se mi tak daří výborně doplňovat moderní dějiny našeho 
města. Dokonce jsem před Vánocemi vydal historicky první sbor-
ník, který se věnuje dějinám Žamberka.“

Vypadá to, že se ani v pracovním životě příliš nenudíš. Na 
závěr nám prosím představ některé své další plány.

„V práci se opravdu nenudím, nicméně toto všechno jsou mé 
soukromé aktivity, které jsou mimo práci, i když s ní úzce sou-
visejí. Mým nejbližším cílem je posunout celý projekt Starého 
Žamberka dál. Připravuji nové webové stránky o historii města 
a Orlických hor. Chystáme s partou nadšenců venkovní výstavy  
a kulturní akce. Je toho opravdu mnoho.“

MATRIX INFO | správa
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MATRIX INFO | Farma Třebešov

Farma Třebešov zahájila v letoš-
ním roce  již 8. sezónu svého hos-
podaření na  cca 820 hektarech.    
Oproti minulým rokům nám hroz-
ba sucha letošní jaro nehrozí, 
vláhy v půdě je po loňském pod-
zimu a poměrně velkém  množství 
sněhu dostatek i ve spodních vrst-
vách půdy.

Vzhledem k vlhku se jarní práce 
na polích opozdí minimálně o 14 dní. 
Jako každý rok začínáme ve dvou 
fázích přihnojováním ozimé řepky 
a ozimé pšenice. Hned jak podmín-
ky dovolí, nás čeká příprava a setí 
sladovnického ječmene. Vzhledem 
k nižší poptávce, na kterou má vliv 
i koronakrize a uzavření pohostinství,  
jsme letošního roku výměru ječmene 

snížili na 100 hektarů. V první polovi-
ně dubna nás ještě čeká zasetí sóji, 
jejíž výměru jsme naopak povýšili 
a kukuřice zhruba ve stejném rozsa-
hu jako loni.

V březnu se již každý z nás těší 
na sluneční paprsky a oteplení, ale 
i když tento měsíc nastupuje mete-
orologické i astronomické jaro, jsou 
březen i duben charakteristické svou 
proměnlivostí počasí. Pro zemědělce 
je ideálním počasím několik suchých 
dnů, aby půda oschla a bylo ji mož-
né řádně připravit na osetí. Příroda 
se ale nedá přemluvit a tak přichází 
zpravidla střídání teplot, deště, sně-
hu  a sluníčka. Tyto jarní proměny 
jsou vepsány i v následujících pra-
nostikách:

JARO 2021 NA 
FARMĚ TŘEBEŠOV

Panská láska, ženská chuť 
a březnové počasí nejsou 
stálé.

Březnové slunce má krátké 
ruce.

Březnový sníh a led pro osení bývá jed.

V březnu prach a v dubnu bláto – sedlákovi 
roste zlato.

Jaro má sedmero druhů počasí, v dubnu však 
žádné neschází.

Duben chladný a deštivý – dobrá úroda nás 
navštíví.

Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude kvě-
ten nepříjemný jistě.

Ať je tedy jaro pro nás všechny časem nadějí, 
zrození, vzcházení a Velikonočních radostí, 
které zastíní i  ty nepěkné příběhy dnešních 
dnů.
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     VYJEĎTE DO 
 JARA S PLNOU 
   VÝBAVOU

Využijte akční nabídku ŠKODA Originálního příslušenství 
 a zabalte si na cesty vše, co potřebujete.

ZÁKLADNÍ 
STŘEŠNÍ NOSIČ
SCALA

3 859 Kč
vč. DPH

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL
NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ ŠKODA

12 742 Kč
vč. DPH

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Originální příslušenství


