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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:
•  otevíratelná, 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 technickým 
i estetickým požadavkům každého domu, včetně 
nízkoenergetického a pasivního. Kombinace inova-
tivních detailů zajistí dokonalý tepelný a akustický 
komfort. Díky atraktivnímu vzhledu se stanou sty-
lovou součástí interiéru i exteriéru. Systém MATRIX 
Premium zahrnuje plastová okna s velkou konstrukč-
ní 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

MATRIX a.s. divize WINDOWS, 
Showroom Lipovkaka
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

windows.matrix-as.cz
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Tomáš Hrábek – okna a 1 000 mil na kole! 
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René Hübner – 25 let práce v jedné firmě je jasná odpověď 
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Jan Steklík – Na práci mě nejvíce baví kolektiv…
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Hotel Studánka jako pohádka 
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Rozhovor s našimi zaměstnanci o práci z jejich pohledu
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Jan Grulich ve společnosti MATRIX 
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Vedení příkladem je ve společnosti  MATRIX mantrou i cestou k úspěchu
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Zkoušky z myslivosti

LOVECKÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ
Ochutnejte zvěřinu z Orlických hor
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Tomáš Hrábek - okna a 1 000 mil 
na kole

Divize MATRIX Windows přichází s 
další novinkou, která jistě potěší 
nejednoho zákazníka. V Lipovce to-
tiž v dohledné době začnou nabízet 
designově velmi zajímavý systém 
LINEAR, který na první pohled zau-
jme hranatým tvarem zasklívacích 
profilů a menší pohledovou šířkou 
rámů a křídel. Nejen o tom promluvil 
ředitel divize Tomáš Hrábek. V druhé 
části rozhovoru se vedoucí pracovník 
Windowsu svěřil se svým zajímavým 
zážitkem z dovolené. Strávil ji totiž 
více než aktivně, a to v sedle svého 
horského kola na závodě 1 000 miles 
adventures.
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20
Probírka a těžba – Miniseriál MATRIX 
WOOD

V tomto díle se dočtete, jakých základních pěs-
tebních opatření lesníci používají při usměrňo-
vání růstu mladého lesa a jak probíhá těžba 
dřeva.

18 René Hübner – AUTOMOTIVE

„25 let práce v jedné firmě je jasná 
odpověď.“
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Lovecká sezóna 
začíná

V září začne hlavní 
lovecká sezóna 
a vy nemusíte čekat.
Nemusíte být myslivcem, abyste okusili veškeré 
druhy masa. Chcete-li si pochutnat na nejlepší 
zvěřině z Orlických hor, zavítejte do naší prodejny 
zvěřiny v Třebešově nebo využíjte náš e-shop.

50

Historie Hotelu Studánka

Pověst praví, že jakýsi chudý,  
nábožný a chromý muž měl sen,  
v němž ho Panna Maria vyzvala, 
aby si nemocné nohy omyl…

34

DŘEVOCENTRUM CZ

Rozhovor s našimi za-
městnanci, s panem 
Adamcem a paní Tu-
rečkovou o práci z je-
jich pohledu. 

40
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TOMÁŠ HRÁBEK 
OKNA A 1 000 MIL NA KOLE!

Divize MATRIX Windows zavádí nový 
okenní systém GEALAN-LINEAR. Co 
přináší na trh nového?

„Naše divize nabízí široký výběr jednot-
livých profilových řad z materiálů plast, 
dřevo, hliník a kombinace dřevo-hliník. Od 
roku 2020 jsou zpřísněny požadavky na 
celkový součinitel prostupu tepla pro no-
vostavby rodinných domů tak, aby nové 
domy měly téměř nulovou spotřebu ener-
gie. To samé platí také pro stavební otvo-
rové prvky, mezi které patří také plastová 
okna, která jsou kvůli bezúdržbovosti pro 
tyto typy objektů tak oblíbená. Systém LI-
NEAR je ideální variantou mezi našimi PVC 
produkty profilové řady MATRIX Economy 
a MATRIX Premium z hlediska designu  
a splnění náročných podmínek pasivních 
domů, přestože je systém postavený na 
nosném profilu stavební hloubky 74 mm. 
Na podzim tohoto roku bude tento sys-
tém k dispozici.“

Pro zákazníky je dnes důležitý i design 
okna. Jaké inovace v tomto ohledu  
LINEAR přináší?

„Zákazník si může klást otázku – co 
může být na plastovém okně jiného, vždyť 
vypadají všechna okna stejně? Samozřej-
mě myslím tuto otázku s nadsázkou, ale 
je pravda, že systém LINEAR je odlišný na 
první pohled a to především tvarem pro-
filů a zasklívacích lišt, které jsou hranaté 
z vnějšího i vnitřního vzhedu okna a tvoří 
přímočarý design. Dále je to menší pohle-
dová šířka rámů a křídel, která vám zvět-
ší plochu skla a propustí tak do interiéru 
tolik potřebné denní světlo. Tyto výhody 
dělají LINEAR ojedinělým systémem na 
trhu a ze své zkušenosti musím potvrdit, 
že takový produkt trh potřebuje z hlediska 
oblíbenosti subtilních rámů a křídel, které 
zákaznící, ale především architekti a pro-
jektanti, vyžadují. Tento profilový systém 
je také svým tvarem podobný hliníkové-
mu systému, takže je ideální pro oblíbe-
nou kombinaci plastových oken a hliní-
kových dveří, která je často požadována 
u koncových zákazníků. Další velkou vý-
hodou je kompatibilita doplňkových pro-
filů, zejména rozšiřovacích a spojovacích, 
se systémem MATRIX Economy. Přestože 
jsou pohledové šířky profilací menší, tak je 

plně zajištěna statika a to z důvodu spe-
ciálně tvarově navržené ocelové výztuhy  
a možnosti vlepení skla do okenního křídla  
a přenesení tak zatížení na samotné izo-
lační sklo.“

V jakých hodnotách se u systému  
LINEAR pohybují tloušťky skla a těs-
nění?

„Do systému je možné zasklít sklo 
tloušťky od 24 mm až do 50 mm při pou-
žití vlepeného skla, tzv. suchou metodou 
zasklení STV. U klasického těsnění je to  
48 mm. Při této tloušťce zasklení lze po-
užít izolační sklo s hodnotou součinitelu 
prostupu tepla Ug = 0,5 W/m2.K, což je 
hodnota pro pasivní a nízkoenergetické 
domy. Další výhodou jsou tři roviny těs-
nění, kdy venkovní a vnitřní těsnění je 
dorazové, ale navíc oproti standardnímu 
systému má LINEAR středové těsnění, 
které dělí rám na suchou u mokrou zónu  
a zlepšuje tepelné vlastnosti výrobku.“

Ze kterých materiálů budete systém 
LINEAR v Lipovce vyrábět?

MATRIX INFO | windows

Divize MATRIX Windows přichází s další novinkou, která jistě potěší nejednoho zákazníka. V Lipovce totiž v dohledné době 
začnou nabízet designově velmi zajímavý systém LINEAR, který na první pohled zaujme hranatým tvarem zasklívacích pro-
filů a menší pohledovou šířkou rámů a křídel. Nejen o tom promluvil ředitel divize Tomáš Hrábek. V druhé části rozhovoru 
se vedoucí pracovník Windowsu svěřil se svým zajímavým zážitkem z dovolené. Strávil ji totiž více než aktivně, a to v sedle 
svého horského kola na závodě 1 000 miles adventures.
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„Jedná se o plastový profilový systém, 
který se tak stane naším třetím produk-
tem v této sekci. Ze systému LIENAR bude-
me vyrábět nejen okna a balkonové dveře, 
ale také posuvné a vchodové dveře. Na 
podzim tohoho roku proběhne nastavení 
ve výrobě a následně bude produkt uve-
den na trh pro naše zákazníky. O spuštění 
výroby vás budeme informovat.“

Jak kvalitní je u tohoto systému tepel-
ná izolace?

„Systém je vhodný pro pasivní a níz-
koenergetické domy a to díky součinite-
lu prostupu tepla rámu Uf = 1,0 W/m2.K.  
Samozřejmě pokud zákazník nepožaduje 
vysoké nároky na tepelnou izolaci, může 
si výrobky objednat ve standardním za-
sklení a využít tak systém hlavně kvůli 
svému nadčasovému designu. Dále do-
poručuji systém zákazníkům, kteří poža-
dují vysokou zvukovou izolaci a vyšší třídu 
bezpečnosti.“

A teď z jiného soudku. Absolvoval jste 
cyklistický závod 1 000 miles adventu-
re. Můžete čtenářům přiblížit, o jaký 
závod se jedná?

„Jedná se o 11. ročník nonstop závodu 
bez zajištění, který byl založen extremním 
bikerem Janem Kopkou a je určený pro 
závodníky na horském kole, koloběžce, 
chodce a běžce v extremních podmín-
kách, kdy se po celou dobu trasy pohybuje 
vlastní silou bez žádné podpory. Jednodu-
še řečeno, máte u sebe věci, které uve-
zete (např.: spacák, karimatka, oblečení, 
hygiena, vybavení na kolo, jídlo, pití) a je 
zakázána jakákoliv podpora od někoho ji-
ného. Závodník řeší pouze několik základ-
ních potřeb, a to kde bude spát, co bude 
jíst a pít a jak dojet do cíle. Na trase jsou 
tři oficiální záchytné body (checkpointy), 
kde je provizorní zázemí pro závodníky  
a lze zde přespat ve stanu, opravit kolo, do-
plnit vodu, dobít telefon a něco drobného 

sníst. Startuje celkem 300 závodníků, kdy 
je většina mužů, ale i několik žen. Trasu 
musíte kompletně projet, a pokud člověk 
potřebuje z tratě sjet za účelem přespá-
ní, opravy kola apod., tak se musí opět 
na stejném místě napojit. Dokonce vím, 
že se minimálně dva závodníci nezávisle 
na sobě odpojili a účastnili svatby - jako 
hosté. Zajímavostí je, že na tento závod 
se přihlašuje přesně o půlnoci na Silvestra  
a je vyprodán během dvou minut.“

Kolik jste odjel kilometrů a jaký časo-
vý úsek vám to zabralo?

„Celou trasu jsem odjel na MTB hor-
ském kole a jednalo se o 1 781 km, které 
jsem ujel za 17 dní. Pro představu, jede se 
převážně přes lesní cesty a louky s mini-
mem asfaltu a pokud možno s co nejvíce 
kořeny, kameny a blátem.“

Kudy trasa vedla?

„Nejprve musím zmínit, že trasa není 
značena, ale každý závodník má pro tyto 
účely outdoorovou navigaci a jedete 
podle trasy, kterou nahrají organizátoři. 
Pro všechny účastníky je trasa stejná, pou-
ze se liší v tom, že polovina jede severní 
trasu a druhá polovina jižní trasu, která se 
letos jela poprvé a nebyla předem zná-
ma. Start byl v neděli 4. července 
v nejzápadnější vesnici ČR 
v Hranicích u Aše a trasa vede 
po hranicích České republiky 
co nejdále od civilizace až na 
Slovensko přes Nízké a Vysoké 
Tatry s cílem v nejvýchodnější 
vesnici Slovenska Nové Sedli-
ci – další rok se jede obráce-
ný směr. Letos byla situace 
jiná tím, že se jely dvě trasy 
(severní a jižní) ale hlavně, že 
se den před startem musela 
zrušit trasa na Slovensku a to 
díky zpřísněným podmínkám 
v rámci situace okolo 

pandemie a nutné pětidenní karantény 
při vstupu na slovenské území. Organi-
zátoři však byli připraveni s variantou B 
a závod se jel pouze na území ČR, kde byly 
propojeny obě trasy z Jeseníku do Mikulo-
va a závodníci obou tras tak jeli proti sobě, 
což bylo zajímavé zpestření. Cíl byl v obci 
Třebeň, tedy opět v západních Čechách.“

Jak dlouho se již cyklistice věnujete  
a máte v plánu další podobné závody?

„Cyklistiku mám rád a věnuji se jí od 
mala, tedy celý život, ale intenzivně jsem 
začal jezdit až poslední 4-5 let. Je to ko-
níček, kde se člověk nemusím vázat ča-
sově, ani komunitně na nikoho jiného, 
a není nad to se jet po práci projet do 
lesa. Podobných závodů jsem absolvoval 
několik, ale byly pouze víkendové. Nikdy 
jsem nejel takto dlouhý závod. Další účast 
na tomto závodu je reálná, a to z důvodu 
poznání Slovenska ze sedla kola a zopa-
kování si těch pěkných, ale i těžkých chvil 
a zážitků. Nyní tomu ale musím nechat 
chvíli čas, poté zhodnotit 
a případně se při-
hlásit na příští 
ročník.“
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*podklady pro výpočet: Skleněná

konstrukce s fólií na ochranu tepla

a „Ultimate Swisspacer“, při hodnotě

Uf = 1,0 W/(m²·K)

m
o

nost tepelné izolace*

Vynikající

U
w a0,73W/(m²·K)

GEALAN-LINEAR® je k dispozici v mnoha barvách a designech. Barevné fólie lze aplikovat jednotliv
rany, v jednotném desig ných barvách na vnit

stran . K dispozici jsou také f nými povrchovými strukturami .V klasických struk-

Aktuální dekory fólií GEALAN najdete na:
www.gealan.de

*Tyto fólie nejsou vyrobeny ze skutečného dřeva.

GEALAN-LINEAR®
PŘESVĚDČIVÁ TEPELNÁ IZOLACE
Systém GEALAN-LINEAR® se stavební hloubkou 74 mm má 
velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Dobrou tepelnou 
izolaci podporuje šest komor v rámu a pět komor v křídle. 
Inovativní středové těsnění zajišťuje, že je přerušen únik 
tepla zevnitř ven. Tepelně izolační vlastnosti byly testovány 
a potvrzeny institutem IFT v Rosenheimu.

ZÁVAZEK K RECYKLACI
Ještě předtím, než vstoupil v platnost zákon o re-
cyklaci a nakládání s odpady, nabídla společnost 
GEALAN svým zákazníkům„recyklační manage-
ment“ ve formě„ekologické dohody GEALAN“: 

na výrobu oken se dohodli na recyklaci starých 

Cílem je při zákazu skládkování dodávat materiá-
ly do cyklické recyklace materiálů z PVC. Protože 
vysoce kvalitní produkt PVC - termoplastický 
materiál se získává z přírodních surovin ropy 
nebo zemního plynu a kuchyňské soli - je příliš 
cenný na to, aby mohl skončit v odpadu nebo ve 
spalovně odpadu. Díky své 100% recyklovatel-
nosti je ideální k opakovanému zpracování. 
I demontované staré okno z PVC lze granulovat 
a znovu použít. Díky tomu je PVC jedním z nejre-
cyklovanějších materiálů.

Ekologická dohoda

© GEALAN Fenster-Systeme GmbH / Technické změny a barevné odchylky způsobené tiskovou reprodukcí vyhrazeny.

Výroba a montáž okna

Vytlačování 

Návrat materiálu 

Demontáž 
starých oken

Užitečná životnost 
oken (cca 40 let)

RECYKLAČNÍ CYKLUS PLASTOVÝCH OKEN

Recyklace 
starých oken

Bez použití ekologicky škodlivých impregnací, laků a lazur. 
Minimální nároky na péči.

Dekorové a jednobarevné fólie
VIZUÁLNĚ INDIVIDIÁLNÍ
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ZÁVAZEK K RECYKLACI
Ještě předtím, než vstoupil v platnost zákon o re-
cyklaci a nakládání s odpady, nabídla společnost 
GEALAN svým zákazníkům„recyklační manage-
ment“ ve formě„ekologické dohody GEALAN“: 

na výrobu oken se dohodli na recyklaci starých 

Cílem je při zákazu skládkování dodávat materiá-
ly do cyklické recyklace materiálů z PVC. Protože 
vysoce kvalitní produkt PVC - termoplastický 
materiál se získává z přírodních surovin ropy 
nebo zemního plynu a kuchyňské soli - je příliš 
cenný na to, aby mohl skončit v odpadu nebo ve 
spalovně odpadu. Díky své 100% recyklovatel-
nosti je ideální k opakovanému zpracování. 
I demontované staré okno z PVC lze granulovat 
a znovu použít. Díky tomu je PVC jedním z nejre-
cyklovanějších materiálů.
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Knihovna v Rychnově nad 
Kněžnou

Největší město regionu má krásnou 
knihovnu, která vznikla z budovy 
bývalého kina.

Knihovna splňuje standardy mo-
derního provozu. V jejím areálu na-
leznete multifunkční sál o cca 100 
místech pro pořádání přednášek, 
autorského čtení nebo cestopis-
ných pořadů. Je tam i venkovní box 
na knihy, takže lidé mohou vracet 
výpůjčky 24 hodin denně.

Divize MATRIX WINDOWS zde 
realizovala například hliníková 
okna MATRIX MB-70 a hliníkový 
protipožární systém MB-60E EI.

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., Lipovka 143, 516 01 Rychnov nad Knežnou,
T: +420 494 661 825, E: okna@matrix-as.cz

KNIHOVNA
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Budova Biskupského 
gymnázia

Přestavba objektu v areálu biskup-
ského gymnázia v Hradci Králové 
a jeho napojení na hlavní budovu 
na Orlickém nábřeží. V projektu 
se počítalo i s vybavením učeben  
a dalších prostor. 

V opravené a dostavěné budově 
se čtyřmi nadzemními podlažími 
ze 70. let minulého století, která 
stojí na nádvoří školy samostatně, 
vznikly odborné učebny a labo-
ratoře pro výuku přírodovědných 
předmětů a matematiky.

V propojovacím objektu je výtah  
a schodiště s odpočívadly, ze kte-
rých je možný vstup do hlavní bu-
dovy i do přestavěného objektu.

Divize MATRIX WINDOWS insta-
lovala plastová okna v profiu 
Gealan S800 v šedostříbrné bar-
vě.

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

GYMNÁZIUM

B
ISK

U
P

SK
É

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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SOUSTŘEĎTE SE NA VÝKON.
PRACH NECHTE ZA SEBOU.
3M™ XTRACT™ CUBITRON™ II BRUSIVO NA MŘÍŽCE 710W

VYSOCE VÝKONNÝ BRUSNÝ 
SYSTÉM OD 3M

Představte si čistější pracovní prostor, kde je broušení 
prakticky bezprašné. S novým řešením 3M™ Xtract™ Clean 
Sanding není třeba dělat kompromis mezi výkonem a odsá-
váním prachu.

Brusivo na mřížce 3M™ Xtract™ Cubitron™ II 710W je naší 

prémiovou volbou pro různé podklady. Mřížkový nosič  
v kombinaci s technologií 3M precizně tvarovaného zrna 
přináší broušení prakticky bez prachu. S tímto mřížkovým 
diskem budete moci dokončit více dílů při užití jednoho ko-
touče, a to s menším množstvím prachu v prostředí, což vám 
pomůže zvýšit produktivitu bez obtížného odsávání prachu.

REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE BROUŠENÍ

3M™ Xtract™ Cubitron™ II Brusivo na mřížce 710W je revo-
luční, protože je to první mřížkový disk, který má 3M precizně 
tvarované zrno. Díky svému jedinečnému vzoru a uspořádání 

3M precizně tvarovaného zrna je broušení prakticky bezpraš-
né, ale také přináší špičkovou řeznou rychlost a delší život-
nost kotouče.

BEZPRAŠNÉ BROUŠENÍ

Toto brusivo na mřížce bylo navrženo pro optimální od-
sávání prachu na různých substrátech. Při broušení veškerý 
vzniklý prach snadno projde mřížkou v kotouči, opěrnou 
podložkou a konstantně odchází skrze odsavač. Ať už jste se 

rozhodli připojit nástroj k filtračnímu sáčku nebo odsávací 
jednotce, budete mít malou až téměř žádnou nutnost úklidu 
po dokončení práce.

 » UNIKÁTNÍ VZOR NA KOTOUČI
 » AŽ 97% ODSÁVÁNÍ PRACHU
 » ŠPIČKOVÁ ŘEZNÁ RYCHLOST

 » NAVRŽENO PRO NIŽŠÍ PŘÍTLAK
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SOUSTŘEĎTE SE NA VÝKON.
PRACH NECHTE ZA SEBOU.
3M™ XTRACT™ CUBITRON™ II BRUSIVO NA MŘÍŽCE 710W

VYSOCE VÝKONNÝ BRUSNÝ 
SYSTÉM OD 3M

 » UNIKÁTNÍ VZOR NA KOTOUČI
 » AŽ 97% ODSÁVÁNÍ PRACHU
 » ŠPIČKOVÁ ŘEZNÁ RYCHLOST

 » NAVRŽENO PRO NIŽŠÍ PŘÍTLAK

MATRIX-AUTOMOTIVE.CZ/3M-XTRACT-CUBITRON-II-710W
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Tradiční fotbalový turnaj se bude konat

28. srpna 2021
v rytmu tradic na hřišti Třebešov.

Všichni jste srdečně zváni pokračovat s námi 
i v dalším, již 24. ročníku.
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TRENDY V POVRCHOVÉ 
PŘÍPRAVĚ A LEPENÍ

Vážení obchodní partneři, příjměte prosím pozvání na 2. ročník konference

„TRENDY V POVRCHOVÉ PŘÍPRAVĚ 
A LEPENÍ 2021“

2. ročník konference bude zaměřen na průmyslovou výrobu, robotizaci a automatizaci  výrobních procesů v oblasti přípravy povrchů  
a lepicích systémů.

Více informací a registrační formulář je již nyní k dispozici na našem webu  
matrix-automotive.cz/konference

Místo a čas
Konference se uskuteční v Hotelu Studánka  
u Rychnova nad Kněžnou, ve dnech 6.–7. 10. 2021.

Ubytování
Ubytování hostů a parkování je zajištěno přímo  
v Hotelu Studánka. Dostupnost ubytování je  
garantována pro včas přihlášené účastníky.

Registrace a rezervace ubytování
Pro registraci a rezervaci ubytování prosím odpovězte 
na tento email - Vaše jméno, název společnosti, počet 
osob, Vaše zaměření a pracovní pozice, ubytování  
ano/ne nebo se registrujte pomocí formuláře na webu.

Potřebné informace
Pro konkrétní dotazy a detaily k pořádání konference 
kontaktujte naše obchodní zástupce nebo navštivte 
náš web.i

R
MÍSTO KONÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

Hotel Studánka**** 
Letovisko Studánka 505 
516 01 Rychnov nad Kněžnou, ČR

facebook.com/matrixamt/events inkedin.com/company/66609133 matrix-automotive.cz/konference
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RENÉ
HÜBNER

Už je to neuvěřitelné čtvrt století, 
co jste začal pracovat pro MATRIX  
Automotive. Kolikátým zaměstnan-
cem dnes už velmi úspěšné divize jste 
byl?

„Nastupoval jsem jako čtvrtý do týmu, 
kde jsem nahrazoval pracovníka, který 
odešel. Takže pracovní číslo 5. Nicméně  
z původní sestavy jsme zůstali dva.“

S jakými zkušenostmi jste tehdy do 
Třebešova přicházel?

„Byla to moje první stálá pracovní 
smlouva po studiu. Předtím jsem pouze 
rok pracoval jako brigádník ve firmě, která 
montovala plastová okna. Takže pracov-
ní zkušenosti se rovnaly nule. Jen snad  

s řízením auta jsem měl alespoň základní 
zkušenosti, ale i ty jsem si zdokonalil po-
řádně až v Matrixu.“

Devadesátá léta byla po byznysové 
stránce jistě dosti odlišná od reality 
dneška. Kde vidíte největší rozdíl?

„Při mém nástupu jsem začal nabízet 
materiály, které tu do té doby nikdo ne-
měl, nikdo je neviděl a možná o nich ani 
neslyšel. Stačilo jen vybrat správný ma-
teriál a přesvědčit zákazníka, aby si jej 
vyzkoušel, tak byla velká pravděpodob-
nost, že u tohoto materiálu již zůstane. 
Pak již stačilo, aby si 2–3 měsíce počkal na 
dodávku. Dnes je obdobného materiálu  
v různých variantách na trhu nepřeberné 
množství a úspěšní jsme především díky 

kvalitě produktů a nabízených služeb. 
Obrovský rozdíl je také v načasování do-
dávek. Odběratel již dávno není zvyklý 
čekat na materiál týden, natož měsíc jako 
kdysi.“

Dnes pracujete jako vedoucí skupiny 
pro povrchové úpravy. Můžete čte-
nářům vysvětlit, co má tato skupina  
na starosti?

„Ve zkratce to dost dobře nejde, ale 
každý z nás má na starosti desítky zákaz-
níků, se kterými se snažíme řešit jejich po-
třeby. Co možná nejrychleji cokoli slepit, 
poté opracovat, obrousit, vyleštit, ochrá-
nit před poškozením a to ve 100% kvalitě. 
Postarat se o to, aby veškerý používaný 
materiál měl včas a v potřebném množství 

25 LET PRÁCE
V JEDNÉ FIRMĚ
JE JASNÁ 
ODPOVĚĎ.
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na lince a to s potřebnými certifikáty. Po-
máháme také pracovníky firem ochránit 
vhodně zvolenými ochrannými pomůc-
kami. Dovolím si tvrdit, že na spoustě 
dopravních prostředků, kterými se každý  
z nás denně vozí (kolo, auto, autobus, 
vlak, ale i třeba letadlo) je nezanedbatel-
ná stopa firmy MATRIX.“ 

Mezi vaše největší zákazníky patří au-
tomobilky v Čechách a na Slovensku. 
Kam všude vlastně jezdíte a se kterou 
z těchto automobilek spolupracujete 
nejdéle?

„Měl jsem to štěstí, že jsem byl ve firmě 
v době, kdy u nás i na Slovensku začal 
vznikat automobilový průmysl a kromě již 
u nás dávno zavedené firmy Škoda Auto, 

jsem byl u zrodu všech nově postave-
ných automobilek. Začal jsem tam jezdit  
v době, kdy je tvořily jen stavební buňky 
a chodilo se tam v gumákách (TPCA, KIA, 
Hyundai, Peugeot). Pomáhal jsem jim 
stavět jejich technologie. Aktuálně mám 
na starosti ty, které mají výrobní závody  
v České republice. O závody na Slovensku 
se starají mí kolegové ze slovenské poboč-
ky MATRIX Trade s.r.o.“

Co považujete za svůj největší úspěch 
během kariéry v Třebešově?

„Snad to, že mi za těch 25 let ve firmě, 
zůstali všichni moji zákazníci věrni a stále 
se mnou spolupracují a to i ve chvíli, kdy 
odešli do jiného oboru. Velkou výhrou je 
však také to, že jsme tu vždy měli a máme 

skvělý kolektiv.“  

Doporučil byste dalším lidem práci  
v MATRIX Automotive?

„25 let práce v jedné firmě je jasná  
odpověď.“

Jak se během toho čtvrt století změnil 
váš osobní život?

„Tak jako mi zůstali věrni mí zákazníci, 
tak já zůstal věrný své manželce a rodině. 
Zůstal jsem u sportu, kterým si kompen-
zuji hodiny sezení za volantem. Zásadní 
změna je v tom, jak mě postupně dorůsta-
jí a dohánějí mé dvě dcery.“
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PROBÍRKA A TĚŽBA
MINISERIÁL MATRIX WOOD

V tomto díle se dočtete, jakých základních pěstebních opatření lesníci používají při usměrňování 
růstu mladého lesa a jak probíhá těžba dřeva.
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První opatření v lese se nazývá prostřihávka a aplikuje se 
jen u nárostů. V této fázi hlavně odstraňujeme poškoze-
né stromky, dochází k prostorové úpravě budoucího lesa  
a zpřehlednění plochy.

Druhým výchovným opatřením jsou prořezávky, které jsou 
součástí výchovných zásahů u mladých porostů. Prořezávkami 
se upravuje budoucí druhová skladba lesa, snižuje se tím vysoký 
počet stromů,  které by porostu začaly bránit v příznivém rozvo-
ji, a v neposlední řadě se sleduje jeho zdravotní a jakostní stav.  
Z porostu lesníci odstraňují druhově nevhodné, nemocné, po-
škozené či špatně rostoucí jedince, kteří nejméně vyhovují dané-
mu stanovišti z pohledu přirozenosti cílového ekosystému.

Třetí metoda probírková je pěstební technologie výchovy 
porostů začínající růstovým stupněm tyčkovin. Navazuje na pro-
čistky a je charakterizována druhem, silou a intenzitou zásahu, 
způsobem výběru a intervalem mezi zásahy. Je určována výhle-
dovým a výchovným cílem. Probírkových metod je nepřeberné 
množství. Každá z metod pohlíží specificky na stav a složení po-
rostu a podmínky, kde se porost nachází. Jsou označovány jmé-
ny autorů nebo podle místa jejich vzniku.

Hlavní probírkové metody můžeme rozdělit na:

Probírku podúrovňovou – která provádí výchovný zásah  
v porostu středního věku. Ten je umístěn do spodní korunové 
vrstvy porostu, to znamená do porostní podúrovně. Zasahuje 
tedy pouze do porostu podružného a odstraňuje ve stupních 
slabé, mírné a silné probírky (A, B, C) jen stromy třídy 5, 4 a 3 
Konšelovy klasifikace. Probírky podúrovňové byly systematicky 
vytvořeny pro stejnorodé a stejnověké porosty v holosečném 
hospodářství. Podúrovňové probírky zlepšují bezprostředně po 
zásahu složení porostu odstraněním potlačovaných a produkčně 
méně významných stromů. Ponechaným stromům uvolňují živi-
ny v půdě i ovzduší. Neohrožují růst porostu, ale slabé a mírné 
podúrovňové probírky zpravidla nesplňují výchovný cíl, poně-
vadž aktivně nezasahují do hlavního porostu, který je potřeba ve 
většině případů pěstebně regulovat.

Probírkou úrovňovou máme na mysli výchovný zásah v po-
rostu středního věku, který je umístěn do hlavní korunové vrstvy 
porostu, tj. do porostní úrovně. Úrovňová probírka se zdokonalila 
v porostech listnatých, hlavně bukových a dubových. Ve smrko-
vých porostech středního věku mohou úrovňové zásahy snížit 
produkci nebo při opožděné výchově jejich odolnost.

Závěrečnou fází výchovy lesa je tzv. uvolňovací probírka. 
Cílem je vybraným stromům zvětšit životní prostor a poskytnout 
jim tak více živin. Tím se zvýší jejich tloušťkový přírůst, produkce 
dřevní hmoty a připravují se na přirozenou obnovu.

Pročistka - souhrnný název pro výchovné seče v mladých po-
rostech, tj. v zapojených nárostech, kulturách a mlazinách. Pro-
čistka tedy zahrnuje seče plecí, čistky, prostřihávky, protrhávky 
a prořezávky.

Hospodaření s lesním porostem má v České republice dlouho-
letou tradici, která sahá až do 14. století. V dnešní době nařizuje 
lesní zákon povinnost vypracovávat lesní hospodářský plán, ve 
kterém je především popsána maximální možná těžba, aby ne-
docházelo neregulovanou těžbou k pustošení našich lesů. 

Těžba dříví a jeho doprava je obor v lesnictví, zahrnující 
všechny způsoby těžby dříví v lesních porostech, a jeho násled-
né dopravy. Jedná se o soubor pracovních a technologických 

procesů, týkajících se kácení a zpracování stromů. Sem také 
řadíme dopravy dříví, a to hlavně dopravu ke komunikacím, ale  
i po pozemních komunikacích. Stromy se obhospodařují pomocí 
mnoha strojů a různého nářadí. V soukromých lesích se lze setkat 
s dřevorubci, kteří provádí těžbu pomocí řetězových pil. Dále je 
také velice rozšířená metoda využívající harvestory. Těžba dříví 
je nástrojem, kterým lesní hospodář aktivně zasahuje do vývoje 
lesních ekosystémů. Tzv. „předmýtní těžba“ je nástrojem výchovy 
lesních porostů, „mýtní těžba“ pak nástrojem jejich obnovy.

Zjednodušeně řečeno motorová pila je mechanické pracovní 
zařízení s různými variantami pohonu. Nejpoužívanější pohon, 
který pila používá je spalovací dvoutaktní motor nebo elektromo-
tor. Motorová pila nejčastěji nachází využití při práci se dřevem, 
ale je možné, při použití speciální vodící lišty a řetězu, opracová-
vat materiály na kamenné bázi. Z hlediska četnosti využití dělíme 
motorové pily na profesionální, poloprofesionální (farmářské)  
a hobby. Nejčastěji motorové pily používají dřevorubci, slouží jim 
při kácení stromů, krácení dřeva na požadovanou délku (sorti-
ment) a při odvětvování. Pila však nachází vyžití i v mnoha jiných 
povoláních, jako je tesařství, ale i například v záchranných slož-
kách.

Harvestor je samopojízdný víceoperační stroj, který strom 
kácí, odvětvuje, rozřezává, měří, registruje, případně označu-
je, přemisťuje a ukládá výřezy v jednom cyklu, přičemž některé 
z těchto úkonů probíhají současně. Jednotlivé výřezy vyrobené 
harvestorem zůstávají v porostu v rovnaných či nerovnaných 
hráních, nebo jsou svazkovány u okrajů vyvážecích linek. Cel-
kový cyklus je plně mechanizovaný a částečně automatizovaný. 
Harvestory je možné členit dle velkého množství rozličných para-
metrů. Základní používané dělení je do tří hlavních skupin podle 
technologických postupů při zpracování stromu, trakčního ústro-
jí a technických parametrů harvestoru.

MATRIX INFO | wood
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Až z Vysokého Mýta dojíždí za prací servisní technik Jan 
Steklík. Pracovník Autocentra MATRIX se do Lipovky dostal 
na doporučení vedoucího servisních služeb Josefa Krynka  
a zaměstnání si pochvaluje.

Jakou cestou jste se dostal do společnosti MATRIX a jak 
dlouho v ní už pracujete? 

„Do společnosti MATRIX jsem se dostal díky svému kamarádovi 
Josefu Krynkovi, který v Lipovce dlouhá léta pracuje jako vedoucí 
servisních služeb a garanční technik. Jsme dlouholetí kamarádi  
a on mi nabídl práci na pozici skladník a prodejce náhradních 
dílů. Děkuji mu za to. U společnosti pracuji již přibližně čtyři roky.“

Které pracovní zkušenosti jste si do Autocentra přinesl? 

„Dvanáct let jsem pracoval u konkurence na pozici servisní 
technik a vedoucí servisu. Takže nejsem v tomto oboru žádný 
nováček.“

Na které pozici aktuálně děláte a prošel jste si v Lipovce  
i jinými pozicemi? 

„Aktuálně pracuji na pozici servisní technik, ale u Autocentra 
MATRIX jsem začal pracovat, jak jsem již zmínil, na pozici skladník 
a prodejce náhradních dílů.“

Které problémy na servisu řešíte nejčastěji? 

„Věcí se k řešení se každý den najde celá řada. Každý člověk si 
s sebou přináší jiný druh problémů.“

Co vás na své práci nejvíce baví? 

„Určitě kolektiv kamarádů a vynikajících spolupracovníků. 
Mám kolem sebe opravdu super partu lidiček. Díky nim mě práce 
v Autocentru MATRIX velmi baví.“

NA PRÁCI MĚ NEJVÍCE BAVÍ KOLEKTIV 
VYNIKAJÍCÍCH SPOLUPRACOVNÍKŮ

JAN
STEKLÍK
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Jistě, pro dobře odvedené dílo je nezbytný kvalitní kolek-
tiv. Jak vám to jde v Lipovce? 

„Náramně, super kolektiv. Jak jsem již zmínil.“

Prodávate vozy značky Škoda. Který je váš nejoblíbenější  
a máte doma taky Škodovku? 

„Sám mám v garáži vůz Škoda Felicia z roku 1996. Jedná se  
o veterána. Jsem dlouholetý fanoušek této značky a jinou bych 
si nekoupil.“

Můžete čtenářům prozradit pár drobností ze svého soukro-
mí? Kde bydlíte, jestli máte rodinu a kterými koníčky se ba-
víte ve volném čase?

„Do zaměstnání dojíždím každý den až z Vysokého Mýta, kde 
bydlím. Moje rodina je pro mě vším. Mé koníčky jsou obecně 
sport. Zmíním tenis, fotbal nebo hokej.“
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NOVÁ ŠKODA FABIA JE TU!

FASCINUJÍCÍ NA POHLED
Nová FABIA představuje další krok ve vývoji designového jazyka 
značky ŠKODA. Působí sportovním a zároveň vlídným dojmem.  
Je navržena tak, že budete objevovat zajímavé detaily bez ohledu 
na to, z jakého úhlu se na ni podíváte. Díky nejlepší aerodynamice 
ve své třídě dosahuje nová FABIA nejnižšího součinitele odporu 
vzduchu (od 0,28).

MODERNÍ TECHNOLOGIE
Nejmodernější vymoženosti a bezpečnostní prvky se o vás postarají 
na každé cestě. Můžete se spolehnout na moderní a bezpečný 
design, až 9 airbagů a asistenční systémy pro řízení i parkování.  
Pro vaše pohodlí je k dispozici dvouzónová klimatizace, rozsáhlé 
možnosti konektivity, volitelné střešní panoramatické okno a další 
prvky.

A PROSTORNÝ INTERIÉR
Interiér vozu je propracovaný do nejmenších detailů a prostorný 
ve všech směrech. Komfort cestujících vpředu i vzadu dokonale 
doplňuje široká nabídka bezkonkurenčních chytrých řešení Simply 
Clever. Nová FABIA nyní nabízí bezesporu největší zavazadlový 
prostor ve své třídě (380 litrů).

ZŮSTAŇTE ONLINE NA CESTÁCH
Pokročilá konektivita nového modelu nová FABIA usnadní vaše 
každodenní cestování a poskytne vám podporu, abyste se včas  
a pohodlně dostali do cíle své cesty.

Uvedení nové Fabie do prodeje:  
16. 9. 2021



MATRIX INFO | 25

MATRIX INFO | hotel Studánka



MATRIX INFO | 26

MATRIX INFO | autocentrum

Financování 
CHYTŘE
Nastavte si úvěr podle sebe a pořiďte si lepší vůz  
s nižšími měsíčními splátkami

Co to je chytré financování

Nízké měsíční splátky / Splátka předem od 0 % / Délka úvěru 2–5 let

Financování CHYTŘE je nové výhodné financování, kde si splátky nastavíte podle své potřeby. 
Na základě vaší volby počáteční splátky (akontace), délky smlouvy a poslední navýšené 
splátky si určíte ideální měsíční splátku tak, abyste si mohli pořídit vysněný vůz bez velkého 
zásahu do svých úspor. 

Financování CHYTŘE vám nabízí libovolné možnosti nastavení splátek a tím flexibilnější 
přizpůsobení k vaším možnostem. Plaťte minimální splátky a získejte svobodu v rozhodování. 
*Platí pro fyzické i právnické osoby

 ✓ Nízké měsíční splátky

 ✓ Lepší, výkonnější či vybave-
nější vůz za stejnou měsíční 
splátku

 ✓ Není nutné se vydat z úspor

 ✓ Poslední navýšenou splátku si 
předem dohodnete

 ✓ Výběr ze 3 možností vypořá-
dání poslední navýšené splátky

 ✓ Platí pro nové i ojeté vozy  
do 5 let stáří

 ✓ Podnikatelé mají nárok  
na vrácení DPH

SPLÁTKA 
PŘEDEM

0 – 40 %

MĚSÍČNÍ 
SPLÁTKA

24 – 60 MĚSÍCŮ

POSLEDNÍ  
NAVÝŠENÁ 
SPLÁTKA
20 – 60 %
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Jak se liší od klasického úvěru

KLASICKÝ ÚVĚR

Na začátku si zvolíte výši úvěru a výši 
splátky předem (akontace), z toho je 
poté určena doba splácení a měsíční 

splátky, které se po celou dobu nemění.

Na začátku si zvolíte výši úvěru, výši poslední splátky a délku 
úvěru. Splátky jsou ve stejné výši mimo poslední navýšené splátky, 
kterou si můžete nastavit ve výši 0–60 % vstupní ceny vozu, čímž 

výrazně snížíte dopad na výši vaší měsíční splátky.

Na ilustrativním příkladu 
je představen rozdíl v mě-
síčních splátkách při stan-
dardním úvěru a Financo-
vání CHYTŘE při ceně vozu  
450 000 Kč, akontaci 20 %, 
počtu splátek 36 (délka úvě-
ru 3 roky) a poslední navýše-
né splátce 50 %.

Nabídku mohou využít fyzic-
ké i právnické osoby. Splátka 
předem (akontace) 0-40 %. 
Délku úvěru si nastavíte dle 
potřeb na 2-5 let. Povinné 
ručení a havarijní pojištění  
s bohatým krytím je součástí 
splátek.

FINANCOVÁNÍ CHYTŘE

Volitelná výše úvěru ✓ ✓

Volitelná výše splátky předem ✓ ✓

Volitelná délka úvěru ✓ ✓

Možnost poslední navýšené splátky X ✓

Možnost ovlivnění výše měsíčních 
splátek

X ✓

Běžný úvěr

Cena auta

450 000 Kč

Akontace

20 %

Počet splátek

36

SPLÁTKA

11 900 Kč

Financování
CHYTŘE

Cena auta

450 000 Kč

Akontace

20 %

Počet splátek

36

SPLÁTKA

5 900 Kč

SPLÁTKA  
PŘEDEM

20 %

MĚSÍČNÍ 
SPLÁTKA

36 MĚSÍCŮ

POSLEDNÍ 
NAVÝŠENÁ 
SPLÁTKA

50 %

VÝŠE ÚVĚRU

Jak to funguje?
Nastavením vyšší poslední navýšené splátky výrazně snížíte dopad na výši vaší měsíční splátky – splátky budou nižší.

Zvolíte si parametry  
úvěru

Na začátku se rozhodnete, kolik chcete zaplatit 
předem (0-40 % z ceny vozu), jakou chcete mít 
poslední navýšenou splátku (20-60 % z ceny vozu) 
a jakou chcete délku financování (2-5 let).

Platíte měsíční splátky  
a jezdíte

Jednoduše po vyřízení všech formalit jezdíte ve 
svém voze a platíte každý měsíc smluvené nízké 
splátky.

Rozhodnete se, jak naložíte  
s poslední splátkou

Na konci smluvního období se rozhodnete, jak vy-
pořádáte na začátku domluvenou poslední navýše-
nou splátku. Máte rovnou tři možnosti: Zaplatíte 
ji jednorázově, Splátku rozložíte a splácíte dále 
za stejných podmínek, Vůz prodáte dealerovi.

CHCETE SE O CHYTRÉM 
FINANCOVÁNÍ  

DOZVĚDĚT VÍCE?

MATRIX a.s. Autocentrum Lipovka
Lipovka 142

516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 292, 731 449 721

Email.: autocentrum@matrix-as.cz
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ŠKODA  
Financial Services
Jednička na trhu financování vozů

Pořiďte si vůz na úvěr

ŠKODA Financial Services spojuje výhodné financování vašeho 
vozu s dalšími službami a benefity. Pořiďte si u nás vůz pohodlně na 
úvěr, který je díky našim akčním nabídkám výhodnější než v bance. 
Potřebujete-li větší flexibilitu, využijte operativní leasing ŠKODA 
Bez starostí. Nabízíme také doplňkové produkty, jako je ŠKODA 
Pojištění nebo ŠKODA Předplacený servis. 

S volbou vhodné formy financování a získáním nejlepší nabídky 
vám pomohou naši prodejci.

Preferujete vlastnictví vozu před dlouhodobým pronájmem, ale 
nechcete sahat do svých úspor? Pořiďte si vůz na úvěr. Parametry 
úvěru si sami nastavíte tak, aby vám měsíční splátky co nejlépe 
vyhovovaly. Kalkulaci úvěru také můžete získat při výběru kon-
krétního vozu v našem konfigurátoru.

VÝHODY
 ✓ Půjčíme vám až 100 % z ceny vozu.

 ✓ Váš úvěr můžete splácet 1 rok až 6 let.

 ✓ Měsíční splátka zahrnuje i povinné ručení a havarijní pojištění.

 ✓ Neplatíte žádné poplatky za sjednání a vedení úvěru.

ŠKODA Předplacený servis nebo 
levné povinné ručení

 ✓ Pořiďte si jakýkoli model ŠKODA na úvěr s úrokem 6,49 % 
a k němu si vyberte povinné ručení za 99 Kč měsíčně nebo 
Předplacený servis zdarma.

ŠKODA s nízkým úrokem
 ✓ Pořiďte si libovolný nový vůz ŠKODA na úvěr s nízkým  

úrokem od 3,49 % a kompletním pojištěním.
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Jezděte bez starostí s operativním 
leasingem

MATRIX a.s. Autocentrum Lipovka
Lipovka 142, 516 01, Rychnov nad Kněžnou

Tel.: 494 339 292, 731 449 721
Email.: autocentrum@matrix-as.cz

 ✓ Nulové počáteční náklady.

 ✓ Fixní měsíční splátka.

 ✓ Komplexní péče o váš vůz.

 ✓ Snadná výměna vozu po uplynutí smlouvy.

Pronajměte si nový vůz ŠKODA na operativní leasing a jezděte bez 
starostí! Pojištění, servis, zimní kola, to vše můžete mít v jedné mě-
síční splátce. Vůz si nakonfigurujete podle svých přání. Operativní 
leasing ŠKODA Bez starostí si jednoduše sjednáte i online.

ŠKODA Bez starostí
 ✓ Výběr vozu, sjednání financování i podpis smlouvy vyřešíte 

jednoduše online z pohodlí domova. Naše nabídka zahrnuje  
i skladové vozy ihned k dodání.

ŠKODA Pojištění
 ✓ S naším pojištěním snadněji překonáte nepříznivé situace  

na cestách. Pomůže vám dojet do cíle bezpečněji, rychleji  
a s minimálním úsilím.

ŠKODA Předplacený servis
 ✓ Hoďte starosti se servisem za hlavu! Předplacený servisní 

balíček vám pokryje náklady spojené s předepsanou údržbou 
vozu.

DOZVĚDĚT SE VÍCE?
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E-mobilita skýtá mnoho výhod a s rozšiřující se elektrickou revolucí se dále zlepšuje. Zjistěte více o elektromobilech 
budoucnosti s novými elektrickými auty ŠKODA iV. Vzrušující prvky výbavy. Elektrizující design. Novátorský pohled. 
Ohromující dojezd. 

Modely: ŠKODA ENYAQ iV, ŠKODA SUPERB iV, ŠKODA OCTAVIA iV.

Od 21. června do 21. srpna 2021 proběhne soutěž o elektrokolo HAIBIKE Hardseven 2,5 s motorem Yamaha.
Více informací o soutěži se dozvíte v našem autocentru v Lipovce a na Facebook.com/autocentrummatrix.

INOVATIVNÍ 
   A INSPIRATIVNÍ      
      ELEKTROLÉTO 
V LIPOVCE!

SOUTĚŽ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

E-mobilita skýtá mnoho výhod a s rozšiřující se elektrickou revolucí se dále zlepšuje. Zjistěte více o elektromobilech 
budoucnosti s novými elektrickými auty ŠKODA iV. Vzrušující prvky výbavy. Elektrizující design. Novátorský pohled. 
Ohromující dojezd. 

Modely: ŠKODA ENYAQ iV, ŠKODA SUPERB iV, ŠKODA OCTAVIA iV.

Od 21. června do 21. srpna 2021 proběhne soutěž o elektrokolo HAIBIKE Hardseven 2,5 s motorem Yamaha.
Více informací o soutěži se dozvíte v našem autocentru v Lipovce a na Facebook.com/autocentrummatrix.

INOVATIVNÍ 
   A INSPIRATIVNÍ      
      ELEKTROLÉTO 
V LIPOVCE!

SOUTĚŽ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

V létě, při kulturní příležitosti, nesmí chybět ani naše Auto-
centrum MATRIX. Sobotní počasí nám přálo a přilákalo na 
akci mnoho zvědavých lidí, kteří přišli nejen za zábavou. 

Pro návštěvníky jsme přivezli a prezentovali nový model 
Enyaq. Vystavovali jsme dva vozy a o prezentaci se postaraly  
naše milé hostesky s pomocí VWFS (ŠkoFIN). 

Sbírali jsme kontakty do soutěže o elektrokolo (do 21. srpna 
2021 – soutěž o elektrokolo HAIBIKE Hardseven 2,5 s motorem 
Yamaha). Velký zájem o náš skákací hrad měly malé děti. Ještě 
že byl hrad připoutaný, protože jinak by s ním odskákaly až na 
druhou louku. 

Tato zábavná akce pro celou rodinu byla zakončena koncer-
tem. Návštěvníci se mohli projít „ztracenou“ vesničku, ve které 
se zabavili úplně všichni. Čekali na ně „ztracené“ bary, kavárny, 
pivnice, dobré jídlo a pití, pro děti hry a závody. Dále byly k dis-
pozici chill zóny, autogramiády Marka Ztraceného a jeho kapely, 
Romana Staši a Terezy Maškové. Kdo nepřijel, neviděl, neslyšel  
a pak i litoval. Děkujeme za krásně prožitou sobotu s vámi všemi.
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ŠKODA Superb
Style Plus 2.0TDi| 140kW | 4×4 DSG

Tachometr: 48 000 km
Motor: diesel, 140 kW
Do provozu: 05/2019

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, 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.

749 000 Kč 
619 008 Kč bez DPH

ŠKODA Scala
Style Plus 1,6 TDi | 85kW | DSG

Tachometr: 20 407 km
Motor: diesel, 85 kW
Do provozu: 10/2019

Vnější vzhled a výbava
Dešťový senzor, bezklíčové odemykání, 
dálkové centrální zamykání, kola z  lehkých 
slitin, LED světlomety, metalický lak, přední 
mlhovky, senzor světel, vyhřívaná zrcátka, 
parkovací senzory vzadu, sunset, tónovaná 
skla.

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken  
a zrcátek, el. sklopná zrcátka, BT handsfree, 
klimatizace automatická, Maxi Dot, nasta-
vitelný multifunkční volant, malý kožený 
paket, vyhřívaná sedadla vpředu, vyhřívaný 
volant, imobilizér, isofix.

479 000 Kč 
395 868 Kč bez DPH

Aktuální nabídka ojetých vozů | Škoda Plus

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
Dešťový senzor, dálkově ovládané centrál-
ní zamykání, bezklíčové odemykání, kola 
z  lehkých slitin, LED světlomety, metalický 
lak, natáčecí světlomety, přední mlhovky, 
senzor světel, vyhřívaná zrcátka, parkovací 
senzory vzadu, sunset, tónovaná skla.

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání předních 
oken, zrcátek, Bluetooth, klimatizace auto-
matická, Maxi Dot, multifunkční volant, malý 
kožený paket, vyhřívaná sedadla vpředu 
a volant, startování tlačítkem.

439 000 Kč 
362 810 Kč bez DPH

ŠKODA Scala
Ambition Plus 1,5 TSi | 110kW | manuál 6.st

Tachometr: 8 100 km
Motor: benzín, 110 kW
Do provozu: 05/2020

Vnější vzhled a výbava
Dálkově ovládané centrální zamykání, kola 
z lehkých slitin, metalický lak, přední mlhov-
ky, senzor světel, vyhřívaná zrcátka, parkova-
cí senzory vzadu, tónovaná skla.

Vnitřní výbava

Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
zrcátek, BT handsfree, klimatizace mecha-
nická, Maxi Dot, nastavitelný volant, malý 
kožený paket, vyhřívaná sedadla vpředu, 
tempomat, ESP, lane asist.

399 000 Kč 
329 752 Kč bez DPH
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ŠKODA Scala
Style Plus 1,6 TDi | 85kW | DSG

Tachometr: 13 276 km
Motor: diesel, 85 kW
Do provozu: 11/2019

Vnější vzhled a výbava
Dešťový senzor, bezklíčové odemykání, dál-
kové centrální zamykání, kola z  lehkých sli-
tin, LED světlomety, metalický lak, natáčecí 
světlomety, přední mlhovky, senzor světel, 
vyhřívaná zrcátka, parkovací senzory vzadu, 
tónovaná skla.

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken  
a zrcátek, el. sklopná zrcátka, BT handsfree, 
klimatizace automatická, Maxi Dot, nasta-
vitelný multifunkční volant, malý kožený 
paket, vyhřívaná sedadla vpředu, vyhřívaný 
volant, imobilizér, isofix.

479 000 Kč 
395 868 Kč bez DPH

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

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

Vnější vzhled a výbava
Dešťový senzor, dálkově ovládané centrální 
zamykání, kola z  lehkých slitin, metalický 
lak, přední mlhovky, senzor světel, vyhřívaná 
zrcátka, parkovací senzory vzadu, sunset, 
tónovaná skla.

Vnitřní výbava
Dělená zadní sedadla, el. ovládání oken, 
zrcátek, BT handsfree, klimatizace mecha-
nická, Maxi Dot, nastavitelný volant, přední 
loketní opěrka, vyhřívaná sedadla vpředu, 
imobilizér, isofix.

399 000 Kč 
329 752 Kč bez DPH

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

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

ŠKODA Fabia
Style Plus 1.0 TSI | 81 kW | manuál 6 st.

Tachometr: 290 km
Motor: benzín, 81 kW
Do provozu: 09/2020

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 pod volantem.

Vnější vzhled a výbava
Bezklíčové odemykání, dešťový senzor, dál-
kové centrální zamykání, kola z  lehkých sli-
tin, LED světlomety, metalický lak, parkovací 
senzory vzadu, přední mlhovky, senzor svě-
tel, ukazatel vnější teploty, vyhřívaná zrcátka. 

Vnitřní výbava
Autorádio, Bluetooth, dělená zadní sedadla, 
el. ovládaná přední okna, el. ovládaná zrcát-
ka, handsfree, imobilizér, Isofix, klimatizace 
automatická, loketní opěrka přední, malý 
kožený paket, Maxi Dot, multifunkční volant, 
nastavitelný volant.

509 000 Kč 
420 661 Kč bez DPH

364 700 Kč 
301 405 Kč bez DPH

autocentrum.matrix-as.cz
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Pověst praví, že jakýsi chudý, nábožný a chro-
mý muž měl sen, v němž ho Panna Maria vy-
zvala, aby si nemocné nohy omyl ve zdejší stu-
dánce. Máme-li tomu věřit, uposlechl a bez 
berlí odešel. LÁZNĚ připomínány od 17. století, 
lázně obecní zřízeny v 18. století, 1854 prv-
ní přestavba, 1887 druhá (postavena i vila, 
tehdy psaná VILLA) a velké opravy proběhly  
v roce 1930. 

Do doby po tomto roce spadá také vrcholná slá-
va Studánky jako PENZIONÁTU PRO LETNÍ HOSTY  
A KLIMATICKÝCH LÁZNÍ. Jejich trumfy = léčivá voda  
+ klidné prostředí + vhodné podnebí.  Doplňme z kni-
hy Františka 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 láz-
ních Hruškovy studánky. V 18. století poprvé zanikly, 
neboť josefinský katastr z roku 1785 ve zdejším místě 
už žádné nezaznamenal. V lese tu vyvěralo několik 
pramenů léčivé vody a u nich byla před polovinou  
18. století vystavěna kaplička Panny Marie. 

Vedle chudé lázeňské budovy se dvěma dřevě-
nými 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 provozo-
vání. Vedle vlastní práce musel obstarávat dozor nad 
okolními obecními lesy, kde měl dva hajné. 

Asi počátkem 19. století byly lázně znovu v provozu, 
ale ve velmi zchátralé budově. V 70. letech 19. století 
byla lázeňská budova spojena s hospodou, restaurací 
a lůžkovým zařízením, čímž se Studánka stala malými 
klimatickými lázněmi pro delší letní pobyt hostů. 

STUDÁNKA
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MUZEUM HRAČEK
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
Americké vystřihovací panenky, nespočet kočárků nebo 
nádherná, 120 centimetrů vysoká panna s porcelánovou 
hlavou v dobovém oblečení patří k typickým exponátům 
Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou. V provozu je od 
května 2005 v prvním poschodí radnice, kde M. D. Rettigo-
vá dopsala roku 1825 slavnou Domácí kuchařku.

Muzeum hraček Rychnov nad Kněžnou se věnuje především 
českým hračkám, s nimiž si hrály české děti do poloviny 60. let  
20. století. Uvidíte kvarteto domácích loutkových divadel, stovku 
panenek s porcelánovou hlavou i kdysi velice oblíbenou staveb-
nici Richterovy kostičky k tvorbě mozaik a hlavolamů.

Vítejte v místnosti, která vypadá jako muzeum panenek. 
Panenky tvoří významnou část rychnovského muzea hraček. Vy-
nikají mezi nimi panenky charakterové, vyráběné podle reálné-
ho dítěte, a tzv. panenky na pohovku (budoárové). Sloužily jako 
dekorace bohatých domácností a mezi jejich drahým oblečením 
nechybělo např. ani noční převlečení. Jedna z panenek vám 

může být povědomá – aby ne, když byla vyrobena podle dětské 
filmové hvězdy Shirley Templové.

Ročně si expozici prohlédne kolem 5 tisíc návštěvníků. Zařaďte 
se mezi ně během ubytování v Orlických horách i vy.

Pýchou Muzea hraček Rychnov nad Kněžnou je domeček 
pro panenky od slavného architekta Josefa Gočára. Zahrnu-
je dokonce i bazén na střeše a tenisový kurt, po jehož odklopení 
spatříte svítidla zajišťující osvětlení všech místností.

Ať už budete na Studánce s dětmi nebo na romantickém 
pobytu pro dva, do rychnovského hračkového muzea se  
rozhodně vydejte. K jeho dalším zajímavým sbírkovým předmě-
tům se řadí zapomenutá hra Slavní mužové čeští, hrací strojek 
symphonion, filmová laterna magika, dětské kuchyňské přístro-
je a knihy z 30. let včetně Ferdy Mravence. Stavebnic, vláčků, 
kostek, maňásků a dalších roztomilých obyvatel tady však žije  
daleko více.

Více informací o muzeu hraček Rychnov n. K.

 » Adresa: Muzeum hraček, Staré náměstí 68,  
Rychnov nad Kněžnou.

 » Otevírací doba: Od 15. května do 15. září denně  
(kromě pondělí, po domluvě i jindy).

 » Základní vstupné: dospělí 70 Kč, děti od 3 let 50 Kč.

 » www.muzeumhracek-rk.cz
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HOTEL STUDÁNKA
Cíl vaší dovolené se rozkládá v malebné východočeské krajině těs-
ně pod Orlickými horami kousek od okresního města Rychnov nad 
Kněžnou. Tato oblast sloužila lázeňským a rekreačním účelům už  
od 17. století zejména díky pramenům léčivých vod v okolí.

Tichá a panenská krajina Orlických hor je skvělé prostředí pro zdravé 
procházky, výjezdy za turistickými atrakcemi a společenskými akcemi. Bě-
hem své návštěvy u nás nejspíš zažijete koncert, taneční večer nebo jinou 
kulturní událost.

Pokud jste milovníci přírody, kultury a historie, hotel Studánka je pro vás 
správnou volbou - v jeho blízkém okolí jsou tucty významných památek  
a jiných ideálních cílů pro výlety.

Hotel Studánka se nachází na klidném místě s výhledem na les Včelný,  
3 km od centra Rychnova nad Kněžnou. Jeho součástí jsou lázně s termál-
ním krytým bazénem, bowling a minigolf v areálu.
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Elegantní pokoje jsou prostorné, vybavené moderní koupelnou a mini-
barem. Ve všech prostorách hotelu Studánka funguje bezplatné Wi-Fi při-
pojení.

Lázeňské centrum zahrnuje vířivku, fitness areál a relaxační krytý bazén. 
Poskytovány jsou také masáže. Na recepci si bezplatně můžete půjčit knihy 
a také nakoupit suvenýry.

Typická česká kuchyně a široký sortiment tuzemských i zahraničních vín 
se podává v restauraci a vinárně. K dispozici je také hotelová terasa přímo 
na místě.

Pouhých 300 metrů od hotelu se rozkládá rybník. V okolí lze navštívit 
zámky Rychnov, Doudleby nad Orlicí, Častolovice a hrad Potštejn. Neza-
pomenutelná je také návštěva Kostela v Neratově. Rozhled po okolí vám 
zprostředkuje rozhledna Vrbice. Autem dojedete za 5 minut ke 2 golfovým 
hřištím. Letovisko Studánka je připraveno vás hýčkat jako v pohádce.

JAKO POHÁDKA

Honzík (naše první hotelové dítě),
které se narodilo rodičům Vendule s Honzou, 

11. 6. 2021 ve 3:07, GRATULUJEME!
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LETNÍ TERASU STUDÁNKA 
MÁME OTEVŘENOU A NOVINKY ČEKAJÍ
Ať už v našem okolí projíždíte autem, šlapete na kole nebo se jen procházíte po krásném a klidném 
okolí, Hotel Studánka vás zve k posezení na letní hotelové terase. Máme připravené nové menu, le-
dovou kávu a spoustu zajímavých dezertů. Svačinu nechte v ubrousku a objednejte si u nás lahůdky 
podle libosti. Spěchat můžete později, v Hotelu Studánka si užijete klidné a pohodové okamžiky.

OPOČENSKÁ 
ZMRZLINA
UŽ ČEKÁ!
Nově nabízíme v Hotelu Studánka zmrzlinu z Opočna. 
Česká kvalita v neodolatelných příchutích.



MATRIX INFO | 39

MATRIX INFO | hotel Studánka

KONCERT JARKA NOHAVICI,  
HOTEL STUDÁNKA 20. 8. 2021 od 20:00

Sólový recitál jednoho z našich nejznámějších písnič-
kářů s kytarou a heligonkou sestavený nejen ze zná-
mých písní, ale i z aktuálních novinek z nového autor-
ského alba Máma mi dala na krk klíč. 

Fanouškové Jarka Nohavici si již určitě zvykli, že jeho 
koncerty jsou samé překvapení, a vždy naprosto nově 
dramaturgicky sestavené a  rozhodně se mají na co 
těšit!

Na současných koncertech Jarka doprovází na akor-
deon a  piano vynikající muzikant z  Varšavy Robert 
Kusmierski a na perkuse a bicí Pavel Plánka z Plzně. 
Na koncertě si mohou diváci zakoupit CD, DVD, zpěv-
níky.JA

R
EK

 N
A

STUDÁNCE
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DŘEVOCENTRUM CZ  
ROZHOVOR S NAŠIMI ZAMĚSTNANCI  
O PRÁCI Z JEJICH POHLEDU

Pan Adamec – Žatec

Začal jste pracovat v Dřevocentrum 
CZ na pozici Vedoucí pobočky v Žatci. 
Jaké zkušenosti si na svou novou po-
zici přinášíte?

„Ve své profesní kariéře jsem od roku 
1982 pracoval jako stavbyvedoucí. Ná-
sledně pak od r. 2003 jsem vykonával 
pozici obchodního zástupce a vedoucího 
prodejny ve stavebninách. S sebou jsem 
si přinesl nastřádané znalosti o mate-
riálech a jejich použití, znalosti o ceno-
tvorbě, zkušenosti v jednání se zákazníky  
a v neposlední řadě i zkušenosti s vede-
ním kolektivů lidí, jak na stavbách (až 
25) tak na prodejnách (cca 5 lidí). Práce 
s lidmi mě vždy naplňovala uspokojením, 
i když ne vždy bylo vše zalité sluncem.“

Co jste s týmem na pobočce udělali 
jako první?

„Před otevřením pobočky došlo k vý-
razné úpravě prodejního areálu. V pro-
storách hlavní budovy vznikla prodejna 
přestavěná z místností, které původně 

sloužily jako baterkárna pro skladování 
a údržbu autobaterií.  Při přestavbě byla 
nově instalována elektroinstalace, to-
pení a byly zavedeny sítě pro výpočetní 
techniku. V březnu jsme prošli školením 
na pobočce v Ústí nad Labem a zároveň 
začali s navážením a rozmístěním mate-
riálu do hrání a skladových hal v areálu.  
1. 4. 2021 jsme pobočku otevřeli podle plá-
nu a pobočka najela do prodejního režimu.  
V průběhu dubna byla fasáda hlavní bu-
dovy také vyzdobena reklamními plachta-
mi, což kompletně změnilo vzhled budovy  
a zároveň upoutalo pozornost kolemjdou-
cích. Z reakcí zákazníků jsme usoudili, že 
se jim nově otevřená prodejna líbí a těší 
nás, že se k nám vracejí.“

Máte už představu, o který sortiment 
je potřeba nabídku v Žatci rozšířit?

„Aktuální sortiment byl hned po 
otevření hodně rozmanitý. Nasklad-
něno máme celkem 769 položek 
se zaměřením hlavně na stavební 
řezivo a nabízíme skutečně ve-
liký rozsah hoblovaných materiálů  
a profilů. Zatím jsou zákazníci se 

sortimentem většinou 
spokojeni, ale od 
některých z nich 
přichází poptáv-
ka na truhlář-
ské materiály, 
především na 
sušené řezivo, 
truhlářské des-
kové materiály  
a některé rozměry 
hoblovaných profi-
lů.“
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Paní Turečková – Kunovice

Začala jste pracovat v Dřevocentrum 
CZ na pozici Vedoucí pobočky v Kuno-
vicích. Jaké zkušenosti si na svou no-
vou pozici přinášíte?

„V současném prodejním areálu Dřevo-
centrum CZ jsem pracovala i za předcho-
zího nájemce, jako vedoucí velkoskladu  
s nápoji. Vždy mě bavila komunikace se 
zákazníky i s dodavateli, zajištění sorti-
mentu a dostatečných skladových zásob 
a práce s menším kolektivem zaměstnan-
ců. Tyto zkušenosti se každý den promítají 
do mé pracovní náplně i v Dřevocentrum 
CZ.“

O jaké produkty je na Vaší pobočce 
největší zájem? A o jaké produkty 
nebo služby byste chtěla nabídku do 
budoucna rozšířit?

„Po otevření pobočky jsme zazname-
nali největší zájem především o KVH hra-
noly, které máme naskladněné v širokém 
rozsahu rozměrů i délek. Velký zájem je 
ale také o stavební řezivo, které si podle 

požadavku u nás vybere skutečně každý. 
Příjemné zjištění pro nás bylo, že jsou zá-
kazníci spokojeni i s nabídkou sortimentu 
palubek a dalšího sortimentu hoblova-
ného materiálu. Ujala se hned nabídka 
kvalitního sortimentu teras a fasád ze si-
biřského i evropského modřínu.“

Jak vnímáte konkurenci ve vašem 
okolí a jaká je vaše konkurenční výho-
da?

„Ve všech oblastech, kde má Dřevocen-
trum CZ prodejní pobočku, je vnímána 
jako „speciálka“ na dřevo. Tak je to také  
u nás. Jakmile se o nás zákazníci dozvědě-
li a navštívili nás, zjistili, že jsme rozsahem 
nabídky dřevařských materiálů a doplň-
kového sortimentu bez konkurence. Na-
víc prodej doplňujeme nabídkou služeb 
jako jsou impregnování dřeva ve smáčecí 
vaně, zakázkové dodávky materiálů pro 
stavbu krovů a zajištění dopravy.  To vše  
v kombinaci s ochotou personálu a velkou 
prodejní a skladovací plochou z nás dělají 
skutečné jedničky v širokém okolí.“
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SENÁTOR Z HOR  
JAN GRULICH V MATRIXU
Mám velký respekt před každým, kdo dokázal vybudovat 
prosperující firmu „z ničeho“. Přesně takový je příběh  
Libora Buriana, který po revoluci v Třebešově založil firmu 
na zpracování dřeva MATRIX.

Od té doby se stal Matrix významným zaměstnavatelem v re-
gionu, svou činnost rozšířil a rozrostl se o další divize. Firma za-
městnává 500 lidí. Co ale zůstává jako pevný bod, je vztah zakla-
datele k regionu. Podporuje činnost různých spolků, sponzoruje 
smysluplné aktivity a pomáhá tam, kde to vnímá jako potřebné.

O potřebě kvalitního vzdělání jsme s panem ředitelem mluvili 
podrobně. Máme podobný pohled na to, jak by se mělo změnit 

hlavně učňovské a řemeslné vzdělávání. Bez spolupráce škol  
a firem to určitě nepůjde. MATRIX je v tomto směru aktivní. Firma 
podepsala memorandum o spolupráci s významnými českými 
univerzitami, Libor Burian se ve správní radě České zemědělské 
univerzity podílí na jejím rozvoji. 

Moc si vážím příslibu podpory v oblasti vzdělávacích projektů, 
který jsem od pana Buriana dostal. Velmi rád jsem si také prohlé-
dl mateřský závod v Třebešově. 

Díky za inspirativní setkání.

Jan Grulich – senátor

MATRIX INFO | Senátor z hor
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Vážený pane Buriane,

dovolte, abych Vám za Církev československou hu-
sitskou poděkoval za dar, kterým jste se rozhodli pod-
pořit Centrum Mistra Jana Husa v Husinci. Finanční 
prostředky jsme se rozhodli použít k výrobě kované 
branky, která spojí areál Husova rodného domku se 
sousedním sborem Církve bratrské. Branka umožní 
průchod shromáždění po každoroční ekumenické bo-
hoslužbě ze sboru Církve bratrské k Husově světničce 
do Husova rodného domku. Budeme moc rádi, pokud 
byste se mohl/i slavnostního otevření branky zúčastnit. 
Dovolte mi tedy prosím, abych Vás pozval na Husovy 
oslavy, během kterých bude branka poprvé použita. 

Děkuji za spolupráci a zdravím

Mgr. Petr Číško

PODPORA CENTRA 
MISTRA JANA HUSA V HUSINCI
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PŘIPRAVUJEME PROPAGACI K VÝROČÍ 30 LET
12. 12. 1991 byla založena společnost MATRIX s.r.o. Od té doby se 
začal psát příběh Třebešovské firmy a trvá úspěšně až do dneš-
ních dní. 

Firma MATRIX rostla, zakládala divize a slavila mnoho úspěchů 
v mnoha odvětvích. Všechny tyto milníky jsme sepsali ve výroční 
knize „30 let příběhů MATRIX“. 30 rozhovorů nebo zajímavých pří-
běhů, které se proplétají jako sílící řeka historií firmy.

V rámci celkové dokumentace také připravujeme filmový do-
kument, který sjednocuje výpovědi zaměstnanců, důležité lidské 
role ve firmě i vize pro budoucí růst divizí či celé firmy.

A aby toho nebylo málo, tak brzy spustíme i výroční webový 
portál, kde si návštěvník může prohlédnout časový vývoj firmy 
nebo se pohodlně posadit a spustit si zmíněný dokument k vý-
ročí 30 let.

Oslava na konci roku 2021 bude velkolepá a plna překvapení. 
Nebudeme vám ale prozrazovat vše, protože nechceme pokazit 
ten wow efekt.
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TO JE SPRÁVNÝ
TEAMBUILDING
V červnu 2021 se uskutečnil teambuilding divize správy. Společ-
né chvíle jsme strávili v Deštném v Orlických horách a jeho blíz-
kém okolí. I když předpověď počasí nebyla zrovna příznivá, v od-
poledních hodinách se počasí naštěstí umoudřilo. 

Na programu jsme měli fotbal golf, který byl premiérou pro všech-
ny účastníky, kteří hráli ve dvou týmech a s velice těsným výsledkem. 
Následně jsme se přesunuli o pár km dále, ulovit pár pstruhů k obědu. 

Nutno podotknout, že k rybaření se postavily čelem i zástupkyně něž-
ného pohlaví. Po zdravém obědě jsme dlouho nelenili a vyrazili dál ob-
divovat krásy zdejší přírody.

Děkuji všem zúčastněným za velmi příjemnou atmosféru a těším se 
na příště.

Ing. Kateřina Honemannová
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VEDENÍ PŘÍKLADEM
JE V MATRIXU MANTROU I CESTOU 
K ÚSPĚCHU
Výroba a zpracování dřeva, plasto-
vých, minerálních a kovových výrob-
ků, manuální a řemeslná činnost, 
farma, hotel. V prostředí dynamické 
firemní kultury s péčí o jednotlivce,  
s důrazem na kvalitu a rozvoj, s pod-
porou místní komunity, proaktivitou  
a konkrétními činy v oblasti trvalé 
udržitelnosti. Toto vše definuje znač-
ku MATRIX, která je výrazným hybate-
lem dění a rozvoje nejen v místě svého 
působení. O radostech i starostech,  
o začátcích podnikání i plánech do 
budoucna jsme si povídali s ředite-
lem strategického rozvoje společnosti  
MATRIX Ing. Martinem Bártou.

Můžete krátce představit firmu  
MATRIX a.s. a její historii?

„Firmu jsme založili před téměř tři-
ceti lety. Působíme v Třebešově a jsme 
dřevařská společnost zaměřená na truh-
lářství, dřevovýrobu, lesní práce, těžbu 
a zpra cování dřeva a ostatních surovin. 
Postupem času jsme záběr rozšiřovali  
i o další segmenty – automotive, auto-
centrum, výrobu oken, provoz hotelu  
a farmy i dřevo  centrum. V současné době 
je naše produkční portfolio poměrně silně 
diverzifikované, což považujeme za jednu 
z našich výhod oproti konkurenci. Na trh 
dodáváme kva litní produkty s vysokou 
přidanou hodnotou. Prioritou je pro nás 
další rozvoj formou investic do lidských 
zdrojů, vybavení, výzkumu a vývoje atd.“

Jaké byly začátky vašeho podnikání  
a co bylo jeho motivací?

„Společnost založili čtyři společníci, 
jejichž devízami byly odvaha a nadše-
ní. Pronajali si dílnu od JZD Černíkovice, 
později i pilu od JZD Přepychy a rozjeli 
dřevovýrobu. Na počátku to byla tato 
čtyři jména, tito lidé: Ing. Anna Klapalová,  
Vlastimil Chaloupka, Jiří Kesler a Ing. Libor 
Burian. Později přišel mezi společníky pan 
Jaroslav Švarc. Společnost měla jen pár 
zaměstnanců, takže všichni, včetně za-
kladatelů, dělali úplně všechno. Byli plni 
nadšení a odvahy. Tehdejší doba přiná-
šela obrovské příležitosti. Legislativa byla 
jednoduchá, konkurence téměř neexis-

tovala. Na trhu chyběla spousta výrobků  
a byl po nich hlad. Handicapem však byl 
chybějící startovací kapitál a také fakt, že 
uvolnění trhu pro zahraniční investory jim 
přineslo úlevy na daních, což ale neplati-
lo pro společnost MATRIX. Kapitál, který 
by nám umožňoval vlastní vývoj, výzkum  
a vysokou inovativnost, se podařilo vytvo-
řit až po zhruba jedenácti letech.“

Co považujete za největší podnikatel-
ský úspěch?

„To, že jsme etablovaní na trhu, roste-
me, rozšiřujeme své působení a dáváme 
práci a základ pro kvalitní rodinný život 
stále více zaměstnancům. Ve sportovní 
terminologii rádi připodobňujeme spo-
lečnost MATRIX a.s. nikoliv ke sprinterům, 
ale k vytrvalým, urputným maratoncům. 
Významným úspěchem je určitě i vytvoře-
ní dostatečného kapitálu pro reinvestice 
– do lidí, vybavení, na výzkum a vývoj atd. 
Díky tomu přinášíme stále větší přidanou 
hodnotu a inovativnost na trh s vlastními 
produkty a nápady.“

Patříte k nejvýznamnějším zaměst-
navatelům Královéhradeckého kraje. 
Kolik zaměstnáváte lidí a jak o ně pe-
čujete?

„MATRIX holding v současnosti čítá té-
měř 500 zaměstnanců a spolupracujících 
osob. Přesto se stále vnímáme jako rela-
tivně malá, rodinná společnost, s úzkou 
horizontální strukturou. Každý zaměstna-
nec má jasně danou pozici, odpovědnost 
a úkoly, jimiž přispívá k dosažení strate-
gických cílů společnosti. Zmiňovat zde za-
městnanecké benefitní programy a jejich 
hmotné výhody nemá smysl, to v dnešní 
době poskytuje již téměř každá slušná  
a prosperující společnost. Nad rámec 
standardního se snažíme vytvářet zaměst-
nancům příjemné pracovní prostředí, 
podporovat je v jejich rozvoji a osobním 
životě. V průběhu roku pořádáme mnoho 
firemních akcí, na kterých se setkáváme 
s celými rodinami. Jako příklad lze uvést 
dožínkové slavnosti, MATRIX CUP (turnaj  
v malé kopané), cyklovýlety (například 
jsme spoluorganizátor a sponzor akce 
NA KOLE DĚTEM), předvánoční výlety, 

rybářské závody, hony, plesy atd. Princip 
rovných příležitostí mužů a žen naplňuje-
me především osobním fér přístupem bez 
ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, 
náboženské vyznání, víru, zdravotní posti-
žení, věk či sexuální orientaci. Se všemi 
našimi zaměstnanci jednáme stejně, pří-
mo, na rovinu, stejné pozice jsou stejně 
ohodnoceny. Management společnosti 
MATRIX vždy cítil odpovědnost za své za-
městnance, za spokojenost zákazníků  
a také za zemi, ve které podnikáme. S tím-
to záměrem podporujeme činnost míst-
ních spolků a podílíme se na organizaci 
vybraných aktivit a skutků.“

Váš byznys jste založili na principu 
trvalé udržitelnosti a přesvědčení, že 
pokud chceme žít a podnikat ve sluš-
né společnosti, musíme do ní a svého 
okolí také zpět investovat. Jak může-
me chápat zpětnou investici do svého 
okolí? 

„Je li firma úspěšná, může přijít to, 
čemu se v kapitalismu říká sociální odpo-
vědnost. Znamená to přispět částí zisku ke 
zlepšení života spoluobčanů. V Třebešově 
žije zhruba 260 lidí. Všechen společenský 
život se odbýval v hasičárně, na postavení 
sálu neměla obec peníze. O možnostech 
hovořil Ing. Libor Burian, MBA, s tehdejší 
starostkou obce paní Cabalkovou. Chtěl 
však, aby se podíleli také lidé z vesnice. 
Stavba vyšla asi na dva miliony osm set ti-
síc, obec dala půl milionu, lidé mezi sebou 
vybrali tři sta tisíc, MATRIX daroval zbytek. 
Sál je majetkem obce. Lidé z Třebešo-
va se sbírkou na stavbě podíleli, o to víc 
si sálu váží. Celkově lze říct, že Třebešov  
a MATRIX, MATRIX a Třebešov je velmi pro-
pojený svět. MATRIX si uvědomuje své po-
stavení, a proto od začátku spolupracoval 
s OÚ Třebešov. Výsledkem spolupráce je 
zajištění výstavby sálu, vysá zení více než 
3 000 kusů ovocných stromů v alejích  
v okolí celého Třebešova a Lible, pořádání 
různých akcí – rybářských závodů, plesů, 
mysliveckých honů, dožínkových slav-
ností atd. Dlouhodobě MATRIX zajiš ťuje 
jazykové vzdělání (AJ, RJ) dětí z Třebešo-
va a okolí, neboť zvládnutí cizího jazyka je 
základem pro jakoukoli budoucí kariéru. 
Růstem společnosti MATRIX se také dále 
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rozšiřuje pole naší socio environmentální 
působnosti a ekonomické výpomoci na 
další obce ve východočeském kraji a také 
v rámci města Rychnov nad Kněžnou.“

Jak se vaše společnost podílí na trvalé 
udržitelnosti?

„Standardně ve všech našich provo-
zech třídíme odpad a využíváme přírodní 
zdroje v místě a čase ohleduplně a uváž-
livě. Máme propracovaný systém hospo-
daření s vodou a jejího zadržování. Energii 
využíváme také prostřednictvím našich fo-
tovoltaických elektráren, v realizaci máme 
projekt pro zadržování elektrické energie 
formou bateriových úložišť. Jsme průkop-
níky v oblasti elektromobility – jako jedni  
z prvních jsme v okrese Rychnov nad 
Kněžnou instalovali na všech našich pro-
vozovnách elektrické dobíjecí stanice. 
V rámci výzkumu a vývoje se mimo jiné 
zabýváme tématy spojování dřeva bez 
využití lepidel. Realizujeme také projekt 
v rámci zahraniční spolupráce s němec-
kou univerzitou, jehož cílem je povrcho-
vá úprava exteriérových dřevin (dřevěné 
fasády, konstrukce atd.) bez chemického 
ošetření. Teplo získáváme využitím vlast-
ního materiálu z naší dřevozpracující 
divize. Zavedením elektronizace oběhu 
dokumentů jsme výrazně zrychlili admi-
nistrativní i obchodní procesy, snížili ná-
ročnost zpracování dokumentů v mnoha 
střediscích, zajistili bezpečnost a snížili 
naši spotřebu papíru.“

Čím se odlišujete od konkurence?  
Zavedli jste v poslední době nějaké vý-
znamné inovace?

„Odlišujeme se především svou vytr-
valostí, urputností a odvahou. Vysokými 
investicemi do našeho rozvoje, výzkumu 
a vývoje. Finálními produkty s vysokou 
přidanou hodnotou. Spolupracujeme  
s mnoha institucemi. Velmi aktivní a dlou-
hodobou spolupráci máme s vysokými 
školami – například s VUT v Brně, ČVUT  
v Praze, MENDELOVOU univerzitou v Brně, 
ČZU v Praze. Velkou odlišnost vidíme 
také v rozsahu našich aktivit, kdy jsme 
rozkročení a stojíme na pomyslných ně-
kolika nohách na různých trzích a umíme 
vytvářet synergické efekty napříč našimi 
aktivitami. I přes rozsah našich činností si 
však stále držíme na vysoké úrovni svou 
akceschopnost, nejsme zatíženi zahranič-
ními investory a vlastníky, rozhodujeme 
se rychle a stejně tak uvádíme naše myš-
lenky v život. To, co říkáme, také děláme.“

Kdo jsou vaši zákazníci, jak je získává-
te a co v péči o ně považujete za nejdů-
ležitější? 

„Skupin našich zákazníků je hned něko-
lik. Jsou to jak velké společnosti působící 
v automobilovém průmyslu, tak středně 
velké společnosti zabývající se dřevovýro-
bou a dřevozpracováním, ale také konco-
ví zákazníci, kteří u nás mohou nakoupit 
svůj nový vůz, vyměnit dřevěná, hliníková 
nebo plastová okna a dveře atd. Společ-
ným jmenovatelem všech našich zákazní-
ků musí být a je jejich spokojenost s dodá-
vaným produktem nebo službou. Jen tak 
lze budovat dlouhodobý vztah a jméno 
na trhu. Ve všech aktivitách, kterými se 
zabýváme, je pro nás zákazník na prv-
ním místě. Musí dostat bezvadný produkt  
a s tím spojený perfektní a profesionál-
ní servis včetně záruk, náhradních dílů, 
poradenství. Jednou z forem naší komu-
nikace a propagace je firemní měsíčník 
MATRIX INFO, prostřednictvím kterého in-
formujeme o dění ve společnosti MATRIX, 
inovacích, zrealizovaných zakázkách, 
společenském dění atd.“

Jak se promítla do fungování vaší spo-
lečnosti vládní opatření v souvislosti  
s omezením šíření koronavirové náka-
zy, co jste případně museli řešit nebo  
v rámci své práce upravit?

„Vrátímeli se v paměti do nejtěžšího 
období pandemické situace a souvisejí-
cích vládních opatření, bylo to nejen ob-
dobí pro všechny náročné, ale zcela nové 
na výzvy a hledání cest k jejich řešení.  
V osobním i pracovním životě každého 
člověka probíhají neustále nějaké změny. 
Některé z nich se časem opakují, a tak tu-
šíme, jak na ně reagovat, což však v obdo-
bí pandemie neplatí. Tato doba nás nau-
čila mnohem větší flexibilitě a trpělivosti. 
Více plánujeme a organizujeme. Protože 
se odehrávaly a vznikaly různé změny  
a omezení, tak se plánování a organizo-
vání stalo výrazně složitějším. Obje-
vilo se více překážek, které bylo 
třeba zdolávat – například 
úplné zavření naše-
ho hotelového 
r e s o r t u  
 

a s tím související péče o naše zaměst-
nance, kteří ze dne na den přišli o svou 
standardní pracovní náplň. Společným 
jmenovatelem tohoto období byla a stále 
ještě je NEJISTOTA. Díky naší diverzifikaci 
činností a trhů, na kterých působíme, nás 
pandemická situace nevykolejila z pláno-
vaných aktivit a cílů. I proto můžeme dál 
kráčet s hlavou vztyčenou a s vědomím, 
že jsme se o všechny naše zaměstnance 
a jejich rodiny postarali. Podobným způ-
sobem se s touto situací vypořádává i 
ekonomika. Podle predikcí významných 
světových ekonomů ze za  čátku roku 2021 
nás může čekat ekonomicky dobrý rok, 
pokud pandemie poleví a světová ekono-
mika se nastartuje. Co nás však uplynulé 
období také naučilo, je příliš predikcím 
nevěřit, a proto věřme hlavně sobě a své-
mu úsudku a udržujme si dobrou náladu. 
Změna je jedinou jistotou, kterou máme, 
a cesta dál vede přes flexibilní přizpůso-
bení se nové situaci.“

Na čem aktuálně pracujete, co máte 
před sebou? Jaké máte vize a cíle pro 
letošní rok?

„Ve středně  i dlouhodobém horizontu 
si klademe za cíl pokračovat ve stabilním 
růstu. Inovovat naše produkty a služ-
by, rozvíjet se a dále zajišťovat stabilní  
a kvalitní prostředí pro naše zaměstnan-
ce a jejich rodiny. Máme před sebou velké 
cíle a vize. V blízké budoucnosti chceme 
zahájit činnost v oblasti dřevostaveb, ke 
které dlouhodobě směřujeme jak svým 
výrobním portfoliem, tak výsledky výzku-
mu a vývoje. V našich provozech zavádí-
me systémy automatizace a robotizace 
a v tomto trendu chceme do budoucna 
pokračovat. Do blízké budoucnosti plá-

nujeme výrazné investice, 
na které se připravu-

jeme a zároveň 
těšíme.“
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ZKOUŠKY Z MYSLIVOSTI
V Třebešově se uskutečnily zkoušky z myslivosti.

Uspořádat letos zkoušky z myslivosti nebylo díky covid opatře-
ním vůbec jednoduché. Teoretickou část adepti absolvovali skr-
ze online výuku, na praktické střelby se však muselo počkat až na 
rozvolnění. Zato s roční praxí ve spolcích, díky posouvání termínu 
zkoušek, nebyl nejmenší problém. 

Nakonec vše dobře dopadlo a mohli jsme se setkat s osmi adep-
ty v Třebešově v reprezentativních prostorách Sálu trofejí firmy  
MATRIX. Prostory byly více než vhodné pro tuto událost a sami 
adepti prostředí chválili. Kde jinde by se člověk chtěl stát mysliv-
cem, než v místnosti vhodně zdobené trofeji, mysliveckými do-
plňky a výmalbou, která vás přenese do klidu lesa.

Zkoušky byly zahájeny trubači Jiřím Samkem a Bc. Liborem  
Burianem. Za okresní myslivecký spolek se ujal úvodního slova 
Ing. Vladimír Šabata, poté k přítomným promluvil pan Ing. Libor 
Burian a přivítal je v prostorách, které poskytl pro pořádání zkou-
šek. Na závěr nástupu si vzal slovo předseda zkušebního senátu 
pan Josef Novák a představil adeptům zkoušející lektory, kteří 
rozhodnou jak kvalitně se dokázali během roční přípravy vzdělat.

Zkoušky probíhaly v docela svižném tempu, protože adepti se 
nenechali zaskočit žádnou otázkou, která jim byla položena. Lek-

toři si pochvalovali úroveň znalostí adeptů. Zde se určitě projevila 
práce s mládeží a informace načerpané již v mysliveckých krouž-
cích. Tři adeptky byly totiž úspěšné absolventky soutěže Zlatá  
srnčí trofej. Jedna z nich se stala nakonec i nejúspěšnější absol-
ventkou zkoušek. Všichni adepti dotáhli zkoušky do zdárného 
konce, čtyři dokonce s výsledkem prospěl s vyznamenáním.

Po vyhodnocení přišlo na řadu předání osvědčení s poukazem 
věnovaným Loveckými potřebami Hájek ze Sopotnice a slavnost-
ní přijímání nejúspěšnější adeptky mezi myslivce. Tou se stala 
Barbora Jedličková. Kdo tuto tradici zná, musí mi dát za pravdu, 
že u ní nezůstane jedno oko suché. Nyní už mladá myslivkyně kle-
čí na pravém koleni, loveckým tesákem jsou vedeny tři údery do 
levého ramene a při každém úderu je odříkána jedna sloka textu 
přijímání mezi myslivce.

Na závěr hezkého dne ještě promluvili Ing. Šabata a Ing 
Burian. Hovořili o tradicích, smyslu a uplatnění myslivos-
ti v dnešní době, ochraně životního prostředí, zlepšování 
krajinného rázu a péči o nejbližší okolí, jak být správným 
hospodářem a být prospěšný nejen sobě, ale hlavně krajině 
a společnosti.

Myslivosti zdar, 
Jiří Vrána
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jednoduchý a rychlý přístup ke kvalitnímu pojištění na pár kliků

široká nabídka pojištění (auta, majetek, život, úraz, cestovní pojištění a další)

kvalitní a rychlý servis – po odeslání poptávky vás kontaktujeme do 24 hodin

cestovní pojištění se slevou 55 % s platností do 4 hodin od úhrady

přístup k výhodným nabídkám a speciálním akcím

informace, novinky a zajímavosti z oblasti pojištění

nabídka zajímavých benefitů a soutěží o atraktivní ceny

podpora a zjednodušení vyřizování pojistných událostí

Až obdržíte váš firemní on-line přístup na zaměstnanecký portál od RESPECTu, pošlete nám přes něj
poptávku s vaším konkrétním požadavkem na pojištění. Při jejím zpracování posoudíme vaše stávající
pojištění a připravíme pro vás nabídku na míru dle vašich aktuálních požadavků a situace. Je to snadné,
rychlé a řešení vás mile překvapí!

4 kroky k TOP nabídce pro vás na míru

Zaměstnanecký portál 

Více informací vám poskytne:

Ing. Miluše Budínová
ředitelka divize Employee Benefits

+ 420 739 515 368
miluse.budinova@respect.cz

Společnost RESPECT, a.s. patří k nejvýznamnějším pojišťovacím makléřům na českém a slovenském pojistném
trhu. Jsme zkušený a spolehlivý partner s rozsáhlou sítí zastoupení a osobním přístupem ke klientovi.

místo pro sjednání vašeho pojištění na kliknutí
s poradenstvím a klientským servisem zdarma

NOVINKA

roku 2021

3.2.1. 4.

www.respect.cz
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Dančí svíčková

Srnčí kýta

Mufloní plec

Jelení hřbet
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LOVECKÁ SEZÓNA

ZAČÍNÁ
V září začne hlavní lovecká sezóna a vy nemusíte čekat. Nemusíte být 
myslivcem, abyste okusili veškeré druhy masa. Chcete-li si pochutnat 
na nejlepší zvěřině z Orlických hor, zavítejte do naší prodejny zvěřiny  
v Třebešově nebo využijte náš e-shop. Nakoupit si u nás můžete širo-
ký sortiment zvěřinových mas (srnčí, jelení, dančí, kančí a mufloní)  
a dále také uzeninu, kterou vyrábíme přímo v naší výrobně.

Zvěřina je masem svátečním, tedy je při její přípravě a dále samotném 
podávání vhodné snoubit chuť masa a vhodného vína. Snoubíte-li jedineč-
nou zvěřinu s vhodně vybraný vínem, zažijete kulinářský zážitek nevídaných 
rozměrů. A právě proto můžete v naší prodejně zvěřiny v Třebešově zakoupit 
kvalitní víno z Vinařství Konečný Čejkovice.

Sortiment prodejny je doplněn také o kvalitní, české koření prémiové kva-
lity – koření Trumf. 

V čem naše maso vyniká?

Prvotřídní kvalita – Maso zpracováváme v nejpřísnějších hygienických 
podmínkách, schválených státní veterinární správou. Původ masa – Vyku-
pujeme zvěřinu ulovenou pouze ve východočeském kraji, především z ob-
lasti Orlických hor. Čerstvost masa – Maso je ihned zpracováno v řádech 
několika minut a ihned vakuově baleno pro zachování té nejvyšší kvality.  
Výjimečnost produktů – Naší prioritou je kvalita nad kvantitou, proto jsou 
veškeré naše produkty poctivé a uzeniny obsahují vysoký podíl masa.

Bažantí stehna

Kachní prsa

Třebešovská klobása se zvěřinou

Jemná paštika se zvěřinou a švestkami

To nejlepší 
z Orlických hor

+420 778 438 043
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Generální ředitel Ing. Libor Burian se svou rodinou v Litomyšli

OBŘAD VODĚRADY 2021
Ve dnech 16. a 17. července se v Třebešově konalo setkání Orlic-
ké komendy Řádu svatého Huberta. První den probíhalo setkání  
v terénu spojené s návštěvou honitby a s lovem. Večer bylo přá-
telské posezení. 

Následující den setkání pokračovalo částí, kdy byly probrány 
dosavadní aktivity Orlické komendy a byl nastíněn plán komen-
dy (dle možností aktuální nákazové situace) ve zbývající části 
roku. Po skončení pracovní tabule, které se zúčastnil i Velmistr 

Řádu sv. Huberta bratr J. F. Votava z Horní Krupé, následovala  
v 13:00 Svatohubertská troubená mše v Kostele sv. Petra a Pavla 
ve Voděradech. Hlavním celebrantem byl místní farář pan Bystrý.  
O hudební doporovod se postaraly lesní rohy z Hradce Králové 
pod vedením Jana Šustra. Na úvodní mši přítomné přivítal kom-
tur Orlické komendy bratr Ing. Libor Burian. Na konec mše svaté 
oslovil přítomné Velmistr Řádu J. F. Votava se svým tradičním na-
plňujícím proslovem. Poté se účastníci po dvoudenním jednání 
rozjeli domů obohaceni o nové zážitky.

 

BIO HNOJENÍ
Naše firemní vrba (lat. Salix Matrixus) nám dělá radost  
a stále roste. Od té doby, co jsme ji slíbili, že ji neporazíme, tak 
začala pečovat o své vlasy. Zábaly, správná životospráva a klidný 
spánek udělaly své. Roční přírůstek dosáhl 60 cm. Při prudkém 
větru hází korunou stromu jako metalista. Její oddanost stylu 
máme rádi, ale když nevidíme protijedoucí auto, tak už to začíná 
být pro nás nebezpečné. Musíme udělat úpravu. Cukala se jako 
puberťák, když se blížil bagr s odborným kadeřníkem Bc. Liborem  
Burianem. Nejdříve jí tekly slzy, ale pak pochopila, že v rámci bez-
pečí to musíme udělat. Nakonec uznala, že tak je to přeci jen lepší.

V těchto dnech probíhá hnojení chlévskou mrvou na Farmě  
Třebešov. Provádí se tak každý rok po etapách, aby se pohnojilo 
každé pole do 4 let. Je to lepší způsob než používat průmyslová 
hnojiva.

Chlévská mrva je stájové hnojivo, které zlepšuje fyzikální a che-
mické vlastnosti půdy a mikrobiální poměry v půdě. Organické 
hnojivo zvyšuje výtěžnost a zlepšuje vsakování půdy. Půda nám 
dává obživu a proto se ji snažíme také vracet.

STŘÍHÁNÍ
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63. SMETANOVA LITOMYŠL
VELKÉ FINÁLE – OLÉ! Závěrečný koncert festivalu byl naplněn 
vášnivou atmosférou horkého jihu a latinskoamerickými rytmy. 
63. Smetanovu Litomyšl tradičně uzavřelo Velké finále, tentokrát 
inspirované Španělskem. Generální ředitel Ing. Libor Burian se 
svou rodinou navštívil Litomyšl a byl to neopakovatelný zážitek. 
Po tak dlouhé době si lidé mohli poslechnout živou hudbu a výji-
mečné operní pěvce v čele s dirigentem Leošem Svárovským. 

Program: Nikolaj Rimskij-Korsakov – Španělské capriccio, 
Georges Bizet – Carmen, Georges Bizet – Arlézanka: Suita č. 2, 
Maurice Ravel – Cikán, Emmanuel Chabrier – España, Édou-
ard Lalo – Španělská symfonie d moll op. 21,  Manuel de Fal-
la – Čarodějná láska, Rituální ohňový tanec,  William Gómez  
Vargas – Ave Maria, Leo Delíbes – Děvčata z Cádizu, Maurice 
Ravel – Bolero op. 81.

Generální ředitel Ing. Libor Burian se svou rodinou v Litomyšli Závěrečný koncert s operními pěvci a dirigentem L. Svárovským

OSLAVENCI JSOU VŠUDE!
Po pravidelné poradě firmy MATRIX jsme mohli  speciálním 
oslavencům předat i speciální dorty. 

Martin Mandys, ředitel divize WOOD, oslavil 9. 7. své 46. narozeni-
ny. Tomáš Hrábek, ředitel divize WINDOWS, oslavil 19. 7. své 34.  
narozeniny. Ondřej Jäger, zástupce ředitele divize WOOD, osla-
vil 8. 8. své 40. narozeniny a Jakub Kaloč, prokurista holdingu 
MATRIX, oslavil 4. 8. své 42. narozeniny . Všem oslavencům MA-
TRIX přeje zdraví, spokojenost a pracovní úspěchy. Gratulujeme!

35 let na světě – přejeme ze srdce našemu kolegovi, Milanu  
Holému, vedoucímu skupiny lepících systémů AUTOMOTIVE, na 
jeho další cestě k polovině jeho života pevné zdraví, veselou ro-
dinu a vnímavý pracovní kolektiv a ještě mnoho sportovních vý-
konů, například hned v sobotu 28. 8. 2021 na 24. ročníku Matrix 
Cupu.

kolektiv BSP, MATRIX Automotive
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Postup:

Maso a omáčka

Maso našpikujeme špekem. Zbytek špeku pou-
žijeme do základu. Důkladně osolíme a opepří-
me. V hrnci rozehřejeme sádlo a olej a zprudka 
kýtu orestujeme ze všech stran. Poté vložíme  
do hlubšího pekáče. 

Po vyjmutí masa vložíme nakrájenou zeleninu 
a restujeme do zlatova. Teprve potom přidáme 
cibuli, citron a špek a opět orestujeme. Důklad-
ně orestovaný základ shrneme ke straně hrnce  
a na volné ploše zkaramelizujeme cukr. Karamel 
zalijeme octem, přidáme hořčici a promícháme. 
Vše vložíme do pekáče na maso. Přidáme sáček 
s kořením, zalijeme horkým vývarem nebo vo-
dou a dáme do trouby na 90°C přes noc péct. 

Měkkou kýtu a sáček s kořením vyjmeme. Zá-
klad rozmixujeme do hladka. Zašleháme smeta-
nu, dochutíme cukrem, solí a octem nebo citro-
novou šťávou a provaříme.

Houskový knedlík

Do mouky zamícháme sůl, vytvoříme v ní dů-
lek, do kterého vyklepneme vejce, rozdrobíme droždí, přidáme špetku cukru, zalijeme 
vlažným mlékem a necháme asi 5 minut odležet. Vymícháme kypré těsto, do kterého 
přidáme pokrájeny rohlík. Těsto necháme vykynout zhruba půl hodiny na teplém místě.

Z těsta pak vyválíme knedlíkové šišky dlouhé tak, aby se vešly do hrnce (v hrnci ještě na-
budou). Vaříme v osolené vodě asi 18 minut. V polovině varu je v hrnci obrátíme. Uvařené 
knedlíky vyjmeme z vody a ihned propícháme a nakrájíme.

SRNČÍ KÝTA NA SMETANĚ 
S HOUSKOVÝM KNEDLÍKEM

RECEPT 
OD ŠÉFKUCHAŘE…
ZVĚŘINA Z FARMY TŘEBEŠOV V PODÁNÍ
ŠÉFKUCHAŘE HOTELU STUDÁNKA ****

Suroviny:

• 800 g srnčí kýta
• 100 g špek
• 2 lžíce sádla
• 2 lžíce oleje
• 2 větší mrkve
• ½ středního celeru
• 2 menší petržele
• 2 větší cibule 
• 1 citron bez kůry
• koření svázané do pytlíčku  

(6 bobkových listů, 10 kuliček 
nového koření, 5 kuliček jalov-
ce, 1 snítka tymiánu, žlutá část 
z kůry citronu)

• 5 lžic cukru krupice
• 75 ml octa
• 2 lžíce plnotučné hořčice
• 250 ml smetany
• 500 g hrubé mouky
• 10g droždí
• 250 ml vlažného mléka
• 1 rohlík
• 1 vejce
• sůl, cukr
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ˇ̌TrebešovskéTrebešovskéˇ̌
dožínkydožínky

1000  |  Slavnostní dožínkový průvod 
od kapličky do venkovních prostor farmy 

- ke gridshellu

1000 – 1100  |  Mše svatá s předáním 
dožínkového věnce

(Jiří Tymel – hudební doprovod na varhany )

Hlavní celebrant:
Mgr. Jan Linhart, Děkan Římskokatolické 

farnosti, děkanství Skuteč

Spirituál Gymnázia Suverénního řádu 
maltézských rytířů ve Skutči

Koncelebranti:
 P. ThMgr. Mariusz Jan Robak, MSF, 

děkan rychnovský
P. Mgr. Jan Bystrý, páter z Černikovic

1130 – 1330  |  Podorlická Valanka
1200  |  Občerstvení zajištěno 

– OPÉKÁNÍ BÝKA (první ořez ve 12 hodin). 
(Farma Třebešov, Hotel Studánka, stánek Regionální potravina, 

Pohostinství Třebešov)

1330  |  Slavnostní zahájení 
– odměnění zaměstnanců, projekce 

dokumentu „30 let příběhů MATRIX“

1500 – 17 00  |  Hudební vystoupení JK band

Bohatý doprovodný program
Koně, malování na obličej, hasiči Třebešov, 
myslivecký kroužek (střelba ze vzduchovky, 

dravci), dílničky pro děti, cukrová vata, 
zapůjčení koloběžek, skákací hrad.

 Všichni jste srdečně zváni

Program:

Farma Trebešov 29. srpna

www.farmatrebesov.cz

20212021ˇ


