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Další setkání inovací se neslo nejen v 
duchu technologií broušení a lepení, 
kterými je divize Automotive firmy 
MATRIX a.s. typická, ale nově v inte-
graci s roboty či koroboty. 
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Nová Škoda Fabia - rodinná legenda 
přichází ve větším balení

Úspornější, bezpečnější a na nové koncerno-
vé platformě MQB-A0, díky které je i větší. To 
všechno v sobě snoubí nová podoba dnes už 
legendy českých silnic. Na trh totiž vstoupila 
nová Škoda Fabia, vůz, který zná podstatná 
část českých domácností. A samozřejmě ji na-
jdete i v Autocentru MATRIX Lipovka.

12 24. MATRIX CUP

„Těšíme se na příští ročník, kdy osla-
víme již čtvrt století od založení této 
akce.“
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OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ

Projekt, který předsta-
vuje ryze české firmy  
s těmi nejlepšími eko-
nomickými výsledky. 36

TŘEBEŠOVSKÉ DOŽÍNKY 2021

Dožínky jsou prastarý zvyk našich 
slovanských předků.46

DŘEVOCENTRUM CZ 
představuje E-shop 
tým

Myšlenka zřídit E-shop 
pro prodej dřevařských 
materiálů vznikla již na 
začátku roku 2019.

34
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Další setkání inovací se neslo nejen v duchu 
technologií broušení a lepení, kterými je divize 
Automotive firmy MATRIX a.s. typická, ale nově 
v integraci s roboty či koboty. 

MATRIX Automotive opět dostal na jedno místo 
mezinárodní špičky z oblasti brusných a lepicích 
systémů. Více než sto odborníků českého a sloven-
ského průmyslu působících v oblasti povrchových 
úprav a lepení přijalo pozvání pořadatele MA-
TRIX Automotive na odbornou konferenci Trendy  
v povrchové přípravě a lepení 2021. Ta se konala  
6. a 7. října 2021 v letovisku Studánka u Rychnova 
nad Kněžnou.

„Obchodním partnerům i stávajícím či potencio-
nálním zákazníkům jsme chtěli představit opravdu 
robustní paletu možností, kterými MATRIX Auto-
motive v oblasti broušení a lepení disponuje. Při-
praveno bylo 13 přednášek od českých a zahranič-
ních prezentátorů. Všichni ocenili praktické ukázky 
robotických aplikací robotem společnosti FANUC 
a jeho broušení dveří karoserie a také nanášení 
dvousložkového lepidla robotem firmy Zlínrobo-
tics,“ prozradil ředitel MATRIX Automotive Jaroslav 
Švarc.

Na konferenci pozvali techničtí specialisté firmy 
MATRIX Automotive specialisty z klíčových úseků 
jako je vývoj, výroba a technologie. Těm se prezen-
tovaly všechny inovativní technologie, které nabízí 
dodavatelé MATRIX Automotive

A jak samotná konference probíhala? Po zaháje-
ní, kterého se ujal ředitel MATRIX Automotive Jaro-
slav Švarc, přišly na řadu první tři přednáškové blo-
ky. Hned na začátku vystoupil s tématem Trendy  
v robotice Ing. Kamil Bartoš a Jan Hlaváček z Fanuc 
Robotics, aby ho následně vystřídal Aleš Válek ze 
společnosti 3M s přednáškou na téma Transpor-
tation market. Úvodní blok potom zakončila Ing. 
Jitka Klusalová ze stejné firmy, která auditorium 
informovala o nové generaci strukturálních lepidel.

Po obědě z kuchyně Letoviska Studánka mluvil 
Ing. David Rathaus z Ejendals o vhodném využití 
OOP ve výrobním procesu, aby na něho o chvíli poz-
ději navázal s tématem Automatizace a robotizace 
pro aplikace lepicích pásek Ing. Petr Nepraš, již třetí 

řečník ze 3M. Společnost Sp-Tech zastupoval Ing. 
Jaroslav Hrádek, Csc se svojí řečí na téma Využití 
inteligentní robotické hlavy v úpravách povrchů, 
broušení svárů a odstraňování nálitků a vtoků.

Po přestávce se řešila témata posledního stře-
dečního bloku. Revoluční přístup k čištění povrchů 
přednesl Zbyněk Pohl z firmy DST. Novinky v OOPP 
3M měl připraveny Ing. Tomáš Stano z 3M. Do pro-
gramu konference byla zakomponována i exkurze 
LAB Tour, kde především pracovníci oddělení kvali-
ty přednesli čím Techcentrum pro brusné systémy 
a Lepící laboratoř disponuje. Pro maximální nabíd-
ku testovacích metod spolupracuje dlouhá léta 
MATRIX Automotive s vysokými školami, především 
pak s Univerzitou Pardubice fakultou chemicko 
-technologickou. I tímto počinem pořadatel konfe-
rence předvedl, že inovace, a to všemi směry, jsou 
stále pohonem jeho motoru.  

Po krátkém odpočinku následoval společenský 
večer, nedílná součást této konference. O živou 
hudbu se postarala jazzová kapela Out In Out. 
Součástí večera byla i degustace speciálních piv  
z řemeslného pivovaru Clock z Potštejna. Vrcholem 
večera  bylo stand-up vystoupení v podání Lucie 
Macháčkové, Tomáše Plhoně a Nikoly Džokiče.

Nabitý program měl i druhý konferenční den. 
Další, již v pořadí čtvrtý, přednáškový blok zahájil 
Ing. Michal Staněk ze ZlínRobotics s tématem Na-
nášení lepidla kolaborativním robotem. Zajímavé 
bylo si poslechnout i řeč o průmyslu 4.0 a brusné 
robotické aplikace od Daniela Žáčika z 3M nebo 
Inovace v MS polymerech od Deana Meška, H.B. 
Fuller.

Lepicí technologie při výrobě autobaterií zahá-
jila poslední pátý blok konference na Studánce. 
Distančně přednášel Diego Perez ze společnosti 
DuPont. Posledním přednášejícím byl Ing. Lubomír 
Roleček ze Škoda Auto a jeho řeč na téma Lepení ve 
stavbě karoserií.

Díky těmto konferencím chce MATRIX Automoti-
ve nastavit novou platformu odborné komunikace 
pro řešení nových technických a technologických 
úkolů. 

KONFERENCE  
TRENDY V POVRCHOVÉ
PŘÍPRAVĚ A LEPENÍ 2021
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Je neodmyslitelnou tváří divize. Kami-
la Štajnerová má ve skupině lepicích 
systémů na starosti nejenom zákaznic-
ký servis, ale celou řadu dalších prací 
jako fakturace, nákupy, komunikaci  
s dodavateli a další kancelářské práce. 
Jako dlouholetá pracovnice divize Au-
tomotive zažila strmý vzestup celého 
holdingu a tak může v roce třicetile-
tých narozenin MATRIX, a.s. bilanco-
vat.

Řekněte nám, co všechno lze stihnout 
za 30 let?

"Podobně jako v lidském životě, tak  
i v životě firmy dochází k vývoji. Vše začíná 
prvními odvážnými krůčky. Poté nastává 
pozvolné oťukávání terénu a nakonec při-
chází jakási zralost a dosažení vysněného  
profesního vrcholu. Tak bych viděla tři 
dekády trvající život společnosti MATRIX."

Kde se vidíte za 10, 20 nebo 30 let?

"To je opravdu těžká otázka. Doufám, 
že v každém z těchto období budu v ro-
dinném kruhu svých nejbližších."

Jakou vaší životní etapu ovlivnila spo-
lečnost MATRIX a.s. nejvíce?

"Většinu své pracovní kariéry jsem pro-
žila právě ve firmě MATRIX a.s. a byla jsem 
tak přítomna skoro u všech fází vývoje fir-
my. Za toto období logicky prošlo pozvol-
ným vývojem také mé pracovní zařazení. 
Člověk za ta léta získá spoustu užitečných 
zkušeností, a to nejen v pracovní oblasti, 
ale i v oblasti mezilidských vztahů. Dále mi 
práce pro jednu společnost dala jistotu, 
která vychází ze stabilního zázemí. Vážím 
si možnosti být součástí tohoto týmu!"

Co byste popřála společnosti MATRIX 
do další dekády?

"Do další dekády bych společnosti 
MATRIX a.s. popřála hodně obchodních 
úspěchů, inovativních nápadů a hlavně 
odvahu, možná někdy i k nelehkým roz-
hodnutím, které povedou firmu MATRIX  
k neustálému růstu. Přesně tak, jako tomu 
bylo doposud.  V neposlední řadě přeji 
také pevnou a stabilní zaměstnaneckou 
základnu, která se velkou měrou podílí na 
rozvoji celé společnosti."

Jaké hlavní vlastnosti musí mít majitel 
firmy, aby mohl slavit 30 let úspěchů 
na trhu?

"Majitel úspěšné a prosperující fir-
my by měl být cílevědomý, rozhod-
ný, odvážný, s pozitivním myšlením  
a jasnou vizí o budoucnosti firmy. Musí být 
vždy ochotný k neustálému sebevzdělává-
ní.  Protože jak se říká – štěstí přeje odváž-
ným a připraveným!"

JOSEF ŠKLÍBA
ZA 20 LET SE TOHO 

MNOHO ZMĚNILO

KAMILA 
ŠTAJNEROVÁ 
VŠE ZAČÍNÁ PRVNÍMI 
ODVÁŽNÝMI KRŮČKY
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JOSEF ŠKLÍBA
ZA 20 LET SE TOHO 

MNOHO ZMĚNILO
Dlouhých dvacet let, tedy dvě třetiny 
historie společnosti MATRIX, je její ne-
dílnou součástí Ing. Josef Šklíba. Od-
borník skupiny pro povrchové úpravy 
divize Automotive má na starosti ob-
chodně-technický servis, který tvoří 
páteř úspěšné divize. Díky svým ne-
přeberným zkušenostem může Josef 
Šklíba bez problémů zhodnotit třiceti-
letou historii společnosti MATRIX.

Řekněte nám, co všechno lze stihnout 
za 30 let?

"Třicet let je skutečně dlouhá doba. 
Podle mého názoru lze za takový čas do-
spět tak, aby se člověk vyhnul názorovým 
výkyvům a držel svůj životní postoj v jasně 
nastavené linii."

Kde se vidíte za 10, 20 nebo 30 let?

"Člověk má spoustu snů a představ. 
Myslím si, že by je ale neměl říkat nahlas, 
protože se pak nevyplní. Odpovím tedy 
na dotaz následovně: za 30 let??? Snad  
ve zdraví před důchodem. :-)"

Jakou vaší životní etapu ovlivnila spo-
lečnost MATRIX a.s. nejvíce?

"Když jsem v roce 2001 přicházel do 
společnosti MATRIX, neměl jsem vůbec 
představu, co bude moje profese v roce 
2021 obnášet. Nyní mohu s klidem říct, že 
ze mě MATRIX udělal chlapa, který má po-
koru k úspěchu. Úspěchu si skutečně váží 
a neúspěch jej motivuje..."

Co byste popřál společnosti MATRIX do 
další dekády?

"Přeji mému zaměstnavateli štěstí na 
dobré pracovníky, kteří potáhnou za je-
den provaz a budou chápat myšlenku, 
kterou Holding MATRIX prosazuje."

Jaké hlavní vlastnosti musí mít majitel 
firmy, aby mohl slavit 30 let úspěchů 
na trhu?

"Pracujeme také v sekci lepení, proto 
odpovím v naší lepící terminologií: Maji-
tel musí být houževnatý, flexibilní  a sou-
časně i pevný. Za každých okolností musí 
odolávat vnějším vlivům..."
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24. MATRIX CUP, 
GOOD BYE !
Nejdříve fotbal pak vodní 
pólo.

Do letošních bitev o 24. 
MATRIX Cup - Velký turnaj v malé 
kopané aneb Na rovině to umí 
každý, se přihlásilo 7 neohro-
žených týmů.Hrálo se tedy na 
jednu tabulku systémem každý 
s každým, kde první dva z ko-
nečného pořadí sehráli finálový 
souboj.

Od 9h do 13h se hrál kvalitní 
fotbal, pak se přihnal kvalitní ho-
dinový liják a hřiště se proměni-
lo v kluzkou bahenní lázeň. Jen-
že my nejsme z cukru a vždy se 

každý ročník spravedlivě dohrál. 
Takže se pokračovalo dál.

Dohrála se tabulka a světe 
div se i za těchto podmínek byl 
ve finále loňský vítěz, domácí 
MATRIX, a častý vítěz Federal 
Mogul (nyní Driv).

Po skončení zápasu předal 
MATRIX roční opatrovnictví pu-
tovního poháru do blízkého 
Kostelce, kde už své místo po 
několika vítězstvích již má.

Těšíme se na příští ročník, kdy 
oslavíme již čtvrt století od zalo-
žení této akce.

Výsledky:

1.  Federal Mogul

2. MATRIX Automotive

3. Hyundai

4. Škoda Transportation

5. Škoda KV

6. Schedl

7. Toyota
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Úspornější, bezpečnější a na nové koncernové platformě MQB-A0, díky které je i větší. To všechno v sobě snoubí nová 
podoba dnes už legendy českých silnic. Na trh totiž vstoupila nová Škoda Fabia, vůz, který zná podstatná část českých 
domácností. A samozřejmě ji najdete i v Autocentru MATRIX Lipovka.

RODINNÁ LEGENDA  
PŘICHÁZÍ VE VĚTŠÍM BALENÍ
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Na první pohled u nové Fabie zaujme 
její velikost. Skutečně se jedná o velkory-
sejší model, než byly její tři předchůdci, 
což poznáte při pohledu do zavazadlo-
vého prostoru. Přesto má na váze stejná 
čísla jako její starší sestra. To díky využití 
prvků z vysokopevnostní oceli. Jako ve 
všech modelech Škoda nesmí chybět ani 
výkonný a moderní infotainment posled-
ní generace stejně jako až devět airbagů  
a široká paleta výbavy.

Milovníky designu zaujme nový 
sportovní vzhled s ostře řezanými rysy  
a nový vzhledem zadních světlometů. Jedna 
z designových novinek se navíc nachází na 
předních dveřích, kde linie karoserie nazna-
čují charakteristický trojúhelníkový tvar české 
vlajky.

Nová Fabia je díky součiniteli odporu vzdu-
chu cx 0,28 nejlepší ve své třídě. K pohodlněj-
šímu a bezpečnějšímu řízení navíc pomáhá 
Asistovaná jízda 2.0, ale také systém Auto-
matického parkování. Ve své modelové řadě 

navíc nová Fabia vůbec poprvé přináší systém 
Rozpoznávání dopravních značek a Front As-
sist s prediktivní ochranou chodců a cyklistů.

Jak už je u modelů Škoda dobrým zvykem, 
nechybí ani Simply Clever prvky jako jsou dr-
žák na karty a tužky, odnímatelný držák ná-
pojů nebo odkládací schránka u středového 
tunelu.

Nyní už stačí pouze vyrazit do Lipovky, kde 
vám odborníci z místního Autocentra vybe-
rou tu pravou Fabii právě pro Vás!
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VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ 
A ASISTENČNÍCH SYSTÉMŮ

• Rozpoznávání dopravních značek

• Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go

• Asistent udržování jízdního pruhu

• Asistent změny jízdního pruhu

• Automatické parkování

• Parkovací asistent

• Asistent dálkových světel

• Front Assist s prediktivní ochranou 
chodců a cyklistů

9X AIRBAG

• Kolenní airbag řidiče

• Čelní airbag řidiče

• Boční airbagy vzadu

• Hlavové airbagy

• Boční airbagy vpředu

• Čelní airbag spolujezdce

ÚLOŽNÉ PROSTORY

• Objem zavazadlového prostoru 380 l

• Dva držáky nápojů v zadní loketní opěrce

• Jumbo box

• Odkládací přihrádka vpředu

• Odkládací schránka před spolujezdcem

MOTORY

• Benzinové motory EA211 EVO

• Zástavba motorů skloněných vzad, výfukovými svody dozadu

• Využití moderních technologií pro snížení spotřeby a hodnot 
emisí: ACT (Active Cylinder Technology – aktivní vypínání válců)

• Hliníkové bloky motorů

BI-LED PŘEDNÍ SVĚTLOMETY

• Denní svícení /poziční světlo /směrové světlo

• Přisvěcování při odbočování

• Přisvěcování do zatáček

INOVATIVNÍ TERMOMANAGEMENT

• Dvojitý okruh chlazení hlavy válců a bloku motoru

• Rychlejší zahřátí motoru na provozní teplotu 
a rychlejší náběh topení pro vyhřátí interiéru

VÝBAVA A BEZPEČNOSTNOVÁ ŠKODA

FABIA
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ÚLOŽNÉ PROSTORY

• Objem zavazadlového prostoru 380 l

• Dva držáky nápojů v zadní loketní opěrce

• Jumbo box

• Odkládací přihrádka vpředu

• Odkládací schránka před spolujezdcem

INOVATIVNÍ TERMOMANAGEMENT

• Dvojitý okruh chlazení hlavy válců a bloku motoru

• Rychlejší zahřátí motoru na provozní teplotu 
a rychlejší náběh topení pro vyhřátí interiéru

VÝBAVA A BEZPEČNOST
MATRIX INFO | autocentrum

INFOTAINMENT & KONEKTIVITA

• Třetí generace infotainment systémů (MIB3)

• Online služby MOD3

• (ŠKODA Connect)

VNĚJŠÍ VZHLED

• 15" - 18" aerodynamická kola

• Nové metalické barvy

• Rozvor 2564mm

Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 292, 731 449 721
Email.: autocentrum@matrix-as.cz

MATRIX a.s. Autocentrum Lipovka
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VELKOODBĚRATELEM JIŽ OD 2 VOZŮ

PRODEJ FIREMNÍM ZÁKAZNÍKŮM
Odebíráte alespoň 2 vozy během 12 měsíců? Pak jste fleetovým 
zákazníkem a máte nárok na zvýhodněné podmínky při nákupu 
nových vozidel! Díky našemu fleetovému programu můžete získat 
velkoodběratelskou slevu již při odběru dvou nových vozidel za dva-
náct měsíců. Navštivte naše obchodníky v Autocentru MATRIX.

ALTERNATIVNÍ POHONY PRO 
VAŠE PODNIKÁNÍ
Uvědomujeme si, že firemní vozy musí splňovat jiné požadavky než 
soukromé vozy. Jedním ze zvýšených nároků na takový vůz jsou 
provozní náklady. Představujeme vám vozy s alternativními pohony, 
které by pro vás mohly být (nejen) z finančního hlediska velice 
zajímavou volbou.

NAŠE FLEETOVÁ CENTRA
Naše fleetová centra vám poskytnou specifické služby v oblastech 
předprodejního poradenství, prodeje, optimalizace vozového parku, 
servisu, distribuce ŠKODA Originálních dílů i flotilového financování 
a pojištění.

ŠKODA G-TEC
Ekonomické a zároveň ekologické vozy na zemní plyn mají téměř 
nulové emise oxidů dusíku (NO_x) a ve srovnání s běžnými spalova-
cími motory vykazují přibližně o 25 procent nižší spotřebu, a tedy 
i emise CO_2.

ŠKODA IV
Nízké provozní náklady, nízké servisní náklady a různé úlevy 
a zvýhodnění jako parkování ve vybraných lokalitách zdarma nebo 
možnost bezplatného využívání dálniční sítě. Vozy iV s sebou přináší 
méně emisí, více možností a méně omezení.
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VELKOODBĚRATELEM JIŽ OD 2 VOZŮ

JAK NA TO?

MODELY

OCTAVIA IV A G-TEC
OCTAVIA G-TEC je poháněná přeplňovaným čtyřválcovým motorem 
o objemu 1.5 l a výkonu 96 kW. Motor spaluje primárně stlačený zemní 
plyn (CNG), ale může spalovat taktéž benzín pro případ, že by zrovna v 
okolí nebyl dostatek plnících stanic. OCTAVIA iV je vybavena spalovacím 
motorem, elektromotorem a výkonnou lithium-iontovou baterií, kterou 
lze dobíjet ze zásuvky – proto název plug-in hybrid. Vedle čistě elektrické 
jízdy využívá vůz po zbytek času hybridní režim, který přináší dlouhý 
dojezd několika set kilometrů. Další výhodou je úspornější jízda s nižší 
spotřebou paliva a nižšími emisemi CO₂.

SCALA G-TEC
Zemní plyn přináší mnoho výhod pro životní prostředí i vaši peněženku: 
nižší emise CO₂ a NOx, nulové emise sazí a až poloviční provozní náklady. 
SCALA G-TEC je synonymem techniky ohleduplné k životnímu prostředí. 
Zároveň je uzpůsobena pro pohodlný každodenní provoz. Je tak ideálním 
vozem pro všechny, kterým záleží na životním prostředí, ale nechtějí dělat 
zbytečné kompromisy.

SUPERB IV
Pod kapotou vozu ŠKODA SUPERB iV se ukrývá moderní plug-in hyb-
ridní pohon, který využívá to nejlepší z elektricky poháněných a tradičních 
automobilů s cílem zajistit ekologickou a přitom dynamickou jízdu. 
SUPERB iV používá moderní plug-in hybridní technologii, která spojuje 
ověřený benzínový motor 1.4 TSI/115 kW s elektromotorem o výkonu 
85 kW, což umožňuje jízdu v čistě elektrickém režimu i hybridní režim 
využívající oba motory. Třetí část systému představuje baterie o kapacitě 
13 kWh, umístěná v podlaze před zadní nápravou.

KAMIQ G-TEC
Model KAMIQ G-TEC nabízí jedinečné spojení dynamického designu, 
atraktivní výbavy a úsporného pohonu. Model KAMIQ G-TEC pohání 
přeplňovaný tříválcový motor o objemu 1,0l a výkonu 66kW. Motor pri-
márně spaluje stlačený zemní plyn (CNG), ale může spalovat také benzín, 
abyste zůstali mobilní i v oblastech, kde není dostatek plnicích stanic. 
Nejvyšší točivý moment motoru 160Nm přenáší 6stupňová manuální 
převodovka. Motory G-TEC jsou upraveny speciálně pro provoz na CNG 
a splňují nejnovější emisní limity.

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJE 
AUTOCENTRUM MATRIX V LIPOVCE
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PLATFORMA MQB A0NOVÁ ŠKODA

KODIAQ
CO JE NOVÉHO

ASISTENČNÍ SYSTÉMY A BEZPEČNOST

• Front assist s prediktivní ochranou chodců

• Asistent udržování jízdního pruhu

• Nouzový asistent

• Vylepšená verze Rozpoznávání dopravních značek 
– spolupracuje s novou multifunkční kamerou 
a díky tomu přesněji rozpoznává dopravní značení

• Prediktivní tempomat

• Panoramatický kamerový systém promítá pomocí 
čtyř kamer 360° záběry okolí vozu na displej 
infotainmentu

• Asistovaná jízda 2.0 – sdružuje Nouzového 
asistenta (pro vozy s DSG), Adaptivní vedení 
v pruhu, Prediktivní tempomat, Rozpoznávání 
dopravních značek, Asistenta při jízdě v koloně 
(pro vozys DSG), Asistenta změny jízdního pruhu 
a Automatické parkování

• Asistent změny jízdního pruhu je aktivní až do 
vzdálenosti 70 m a varuje řidiče, pokud se zezadu 
blíží vozidla

MOTORY

• 1.5 TSi | 110kW | 250 Nm

• 2.0 TSi | 140 kW | 320 Nm

• 2.0 TSi | 180 kW | 370 Nm (RS)

• 2.0 TDi | 110 kW | 360 Nm

• 2.0 TDi | 147 kW | 400 Nm

DISKY

• Velký výběr 17" - 20" aerodynamicky 
optimalizovaných kol z lehké slitiny

LED SVĚTLOMETY A MASKA

• Nová LED přední světla, na přání s funkcí Matrix 
jako osobitým prvkem při svícení ve tmě

• Nový přední nárazník s hliníkovou lištou

• Nová maska a kapota
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PLATFORMA MQB A0CO JE NOVÉHO

DISKY

• Velký výběr 17" - 20" aerodynamicky 
optimalizovaných kol z lehké slitiny

MATRIX INFO | autocentrum

INTERIÉR

• Ergonomická sedadla mají v KODIAQu premiéru

• 2 reproduktory navíc oproti předchozí verzi

• Virtuální kokpit 10,25"

• Ambientní osvětlení

Lipovka 142
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 292, 731 449 721
Email.: autocentrum@matrix-as.cz

MATRIX a.s. Autocentrum Lipovka

TAKÉ VE VERZI



MATRIX INFO | 22

ŠKODA Kamiq
Style 1,0 TSI | 81 KW | 6-stup. mech.

Barva: Šedá Quartz metalíza
Interiér: Černý s šedým stropem
Spotřeba: 5.5 l/100km

Exteriér
Kliky a vnější zpětná zrcátka v barvě vozu, 
kola z lehké slitiny 6J x 16, kryty pro kola 
z lehké slitiny, nárazníky v barvě vozi-
dla, pneumatiky 205/60 R16 92V, Top LED 
zadní světla, animovaný ukazatel směru 
jízdy, vnější zpětné zrcátko vlevo, konvex-
ní, vnější zpětné zrcátko vpravo, konvexní. 

Interiér
Black Piano, dekorační obložení Cooper 
Brushed, hlavice/madlo řadící páky z kůže, 
MuFu kožený vyhřívaný volant, standardní 
sedadla, VF0, vkládané koberečky vpředu 
a vzadu, výplně dveří s látkou.

536 200 Kč 
443 140 Kč bez DPH

Aktuální nabídka nových vozů Škoda

ŠKODA Scala
Style 1,5 TSI | 110 kW | 6-stup. mech.

Barva: Modrá Titan metalíza
Interiér: Černý/Šedý
Spotřeba: 5.5 l/100km

Exteriér
16" kola z lehké slitiny Orion, chromová 
ochranná mřížka chladiče, nárazníky la-
kované v barvě vozu, prodloužené zadní 
sklo, vnější zpětná zrcátka a vnější kliky 
lakované v barvě vozu, vnější zpětné zrcát-
ko vlevo, konvexní, zadní TOP LED světla 
s animovaným ukazatelem směru jízdy. 

Interiér
Ambientní LED osvětlení – bílé, dekor měděná 
Brushed s chromovým orámováním, kože-
ná hlavice řadicí páky, multifunkční kožený 
volant, pedálové ústrojí "Standard", sluneční 
clona s make-up zrcátkem, standardní seda-
dla, vkládané tkané koberce vpředu a vzadu, 
výplně dveří s látkou.

499 990 Kč 
413 215 Kč bez DPH

ŠKODA Fabia
Style 1,0 TSI | 81 kW | 6-stup. mech.

Barva: Oranžová Phoenix
Interiér: Šedý
Spotřeba: 5.4 l/100km

Exteriér
Kryt vnějšího zpětného zrcátka a různé nástav-
bové díly v barvě vozidla, nárazníky v barvě 
vozidla, sada nápisů v základním provedení, 
vnější zpětná zrcátka, elektricky nastavitelná, 
vyhřívaná - lakovaná v barvě vozu (pro MC čer-
ně lakovaná), zadní spoiler, šrouby se zabezpe-
čením proti krádeži (neuzamykatelné).

Interiér
Chromový paket, komfortní sedadla vpředu, 
kontrola zapnutí bezpečnostního pásu, el. 
kontakt v zámku, rozšířená bezpečnostní vý-
bava, kožená hlavice řadící páky, multifunkční 
volant, potahy sedadel látka, sloupek řízení, 
axiálně a vertikálně nastavitelný, vkládané ko-
berečky vpředu a vzadu. Výškově nastavitelné 
sedadlo řidiče a spolujezdce

506 900 Kč 
418 926 Kč bez DPH

ŠKODA Octavia
Active 2,0 TDI | 85 kW | 6-stup. mech.

Barva: Modrá Lava metalíza
Interiér: Černý
Spotřeba: 4.3 l/100km

Exteriér
Přední LED světlomety, vnější zrcátka el. stavi-
telná, vyhřívaná, zadní LED světla.

 

Interiér
3bodové bezpečnostní pásy vzadu, sluneční 
clona s make-up zrcátkem, SmartLink+

590 600 Kč 
488 099 Kč bez DPH
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autocentrum.matrix-as.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

MATRIX a.s.
Lipovka 142
516 01 Rychnov na Kněžnou
Tel.: 494 339 280 - 282
www.matrix-as.cz

NEJPOCTIVĚJŠÍ
 ZIMNÍ SERVIS 

 PRO VÁŠ VŮZ

Zimní servisní prohlídku včetně zátěžového testu 
autobaterie teď pro vás máme jen za  299 Kč
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Bytový komplex 
Tuchoměřice

Na západě Prahy, v obci Tucho-
měřice, roste v údolí Únětického 
potoka nový developerský projekt.  
O byty, které jsou již v prodeji, pro-
jevují zájem převážně rodiny s dět-
mi. Kromě výhodné ceny přitom 
oceňují i samotnou lokalitu, kde 
naleznou přírodu i místo pro bez-
pečný domov.

Divize MATRIX WINDOWS zde reali-
zuje plastová okna MATRIX Premi-
um v trendy antracitové barvě. 

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

ZAHRADY

TU
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É
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Bytový dům Králíky

Divize MATRIX WINDOWS zde re-
alizovala plastová okna MATRIX 
Economy v bílé barvě a hliníkové 
vchodové dveře MATRIX MB-70.

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

DŮM

B
Y

TO
V

Ý

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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NÁKUP 
A MANIPULACE
MINISERIÁL MATRIX WOOD

V dnešním díle se již dostaneme do našeho dřevozpracujícího závodu MATRIX v Třebešově.  
Osvětlíme si, jak probíhá nákup kulatiny a její následné třídění pro další zpracování.
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Pilařský závod v Třebešově ročně zpracuje asi 60tis. m3 ku-
latiny, které je k nám dopraveno 1750 klanicovými vozy. Pila 
v Třebešově si zakládá na univerzálnosti pořezu, proto v našem 
výrobním programu naleznete výrobky ze smrku, modřínu i dubu. 
Čepy, které v našem závodě zpracováváme, jsou od 20 cm do 47 
cm. Díky univerzálnosti naší technologie jsme schopni pořezat 
i silnější kulatinu, o tom se však dočtete v některém z dalších na-
vazujících článků. Dostatečný objem dřevní hmoty musí zajistit 
náš nákupčí kulatiny Martin Hájek, a tak jsme se ho zeptali, jak 
v dnešní složité době nákup kulatiny probíhá.

 „Naše firma působí již 30 let na českém trhu, máme již vybu-
dovanou síť stálých dodavatelů. Dřevní hmotu nakupujeme pře-
devším od regionálních dodavatelů. S každým z dodavatelů se 
dohodnu na rámcové smlouvě dodávek během roku. Vyjednám 
s nimi, v jakém poměru by nám vyhovovaly dodávky smrku 
a modřínu. Cena kulatiny se vždy odráží od aktuálních cen na 
trhu, který je v poslední době hodně volatilní. U nákupu dubu je 
situace o něco složitější, protože jeho zpracování není v pravidel-
ném programu pilnice. Tam reaguji vždy na jasné požadavky tý-
kající se průměrů, kvality a délek.“

Do našeho závodu jezdí z 90% již vykrácená kulatina v délkách 
4m a 5m. Z 10% přivezou kmeny ještě nevykrácené, a to mohou 
být délky až do 12m. Ty jsem na naší manipulačně-třídící lince 
ještě schopni převzít.

A jak to probíhá u nás přímo na „place“? Po příjezdu náklad-
ního vozidla s kulatinou, operátor naší manipulační třídící linky 
určí místo složení nákladu. Většinou je to na skládku před linkou,  
když jsou však prázdné řetězy na dopravníku linky, může řidič ná-
klad složit rovnou na zásobník linky. Náš operátor si převezme 
dokumenty k dodávce, ve kterých je uvedený dodavatel, přeprav-
ce, dřevina a množství kulatiny. Poprosili jsme naše operátory 
Zbyňka Kubového a Svatopluka Hebra na manipulačně třídící 
lince, aby nám popsali, v čem spočívá jejich práce a jaký je tok 
materiálu.

„Tady před linkou vidíte složené jednotlivé fůry (množství ku-
latiny, které přivezlo jedno vozidlo), které jsou označeny názvem 
dodavatele a přepravce, datem příjezdu a číslem dodacího listu. 
Já pak řeknu Josefovi nebo Lubomírovi (řidičům čelního nakla-
dače), jakou fůru má dát na zásobník linky. Do počítače zadám 
údaje, které jsou uvedeny na dodacím listu a začnu s tříděním. Z 
řetězového dopravníku, kde je složena fůra, jdou přes rozebírací 
dopravník do reduktoru kořenových náběhů. Už tato skutečnost 
nás informuje, že všechny kmenové výřezy musí být orientovány 
svou spodní, zpravidla rozšířenou částí, právě k tomuto reduktoru. 
Jeho funkcí je odfrézovat nadbytečné kořenové náběhy, aby nám 
v dalších procesech kulatina nečinila potíže. Kmen pak pokračuje 
do měřicího rámu, ten nám přesně zaznamená délku výřezu a jeho 
průměr. Tady se již výřez zařadí do tzv. čepové skupiny. Zde jsou 
skupiny nastaveny po dvou centimetrech, a to znamená, že napří-
klad výřez s čepem 21cm spadne do stejného boxu jako je výřez o 
čepu 20cm. Když se výřez posune až před velín, prohlídnu si kmen  
a zatřídím do kvalitativní třídy. Další operací může být vykrácení 
kmene, když přijede v celé délce. Vykrácený výřez ještě projde de-
tektorem kovu a pokud v něm nebyl kov nalezen, míří do předem 
určeného boxu s danou čepovou skupinou. Výřezy s kovem jsou 
shromažďovány do jednoho boxu.“

Vytříděná kulatina je po čepových skupinách shromážděna 
na jednotlivých skládkách, ze kterých se začne odebírat až v mo-
mentě zadání požadovaného pořezu na pilnici. Doplníme, že na 
naší manipulačně třídící lince jsme schopni ve dvou směnách 
rozmanipulovat 500 m3. 

MATRIX INFO | wood
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ČELNÍ NAKLADAČE DIVIZE WOOD

TRADIČNÍ KAŽDOROČNÍ NÁVŠTĚVA STUDENTŮ 
LESNICKÉ AKADEMIE NA TŘEBEŠOVSKÉ PILE

Do vozového parku divize WOOD přibyl další čelní nakladač - 
vzhledem k dosavadní plné spokojenosti znovu od společnosti 
HITACHI. Vzhledem k podstatnému navýšení výkonu pilnice  
(a potažmo manipulace) již nebylo v silách jediného nakla-
dače časově obsáhnout všechny operace spojené s pilař-
skou výrobou. 

První nakladač HITACHI 160 tak zabezpečuje především práce 

kolem přejímky kulatiny. Dodanou kulatinu nejprve naváží na 
zásobní kaskádu k přejímce a kulatinu již elektronicky převzatou 
poté rozváží z jednotlivých boxů na skládky příslušných čepových 
skupin. 

Úkolem nového "přírůstku" HITACHI 180, stroje již vyšší řady, je 
zabezpečit chod pilnice - zejména nakládku sypaných materiálů 
(stěpky, piliny a kůry). 

Společnost MATRIX a.s. ráda podporuje mladé lidi  
a studenty, protože je to investice do budoucnosti, kte-
rá se vyplácí. Sponzoruje a má navázanou spolupráci  
s několika školami. Jednou z nich je Česká lesnická akade-
mie Trutnov. 

Stalo se již tradicí, že v období podzimu na třebešovský dřevař-
ský závod přijíždí v rámci výuky studenti lesnické akademie, ani 
letos tomu nebylo jinak. 

Studenti byli seznámeni s historií a různými aktivita-
mi společnosti MATRIX a.s., zejména pak s divizí WOOD.  
V rámci prohlídky třebešovského areálu probíhala živá diskuze  
a studenti mohli obohatit své znalosti o moderní technologické 
postupy zpracování dřevní suroviny.

Za divizi WOOD děkujeme a doufáme, že vzájemná spolupráce 
bude i nadále pokračovat v takto přátelském duchu a již nyní se 
těšíme na setkání v příštím roce.
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Slovo „znovuotevření“ je u Letoviska již tradičním spojením od roku 2010  kdy byla Studánka znovuotevřena a uve-
dena do provozu v současné podobě. Toto slovo v letošním roce získalo nový rozměr. Nikdo z nás nemohl tušit ani 
předpokládat, že Studánka bude téměř  půl roku uzavřena, a to z důvodu všem dnes již chronicky známého. 

Studánka, která po loňské rekonstrukci svého wellness (k  10.výročí znovuotevření :-) ) byla v plné síle a kondici, musela před 
Vánocemi  2020 zavřít své vstupní brány, a tak tomu bylo až do konce května letošního roku. Samozřejmě, že i v době uzavření 
se vnitřní život Studánky nezastavil zcela, neboť takový kolos jakým Studánka je,  není možno zcela odstavit. 

Co je ale důležitější, že Studánka díky své obchodní i personální strategii dokázala udržet základní kmen zaměstnanců 
a neztratila kontakt se svými obchodními partnery ani individuálními hosty. Mravenčí práce, která se odehrávala za zavřenými 
dveřmi Studánky, přinesla své ovoce v následném znovuotevření. 

V prvních dvou týdnech po znovu-
otevření  to ještě tak znát nebylo, ale 
od poloviny června Studánka opět 
praská ve švech a její srdce tepe na 
plný výkon. Samozřejmě je plná ho-
telových hostů, ale také dokázala 
v průběhu léta uspokojit mnoho ná-
vštěvníků, kteří pouze projížděli a sta-
vili se na dobrý a kvalitní  oběd z rukou 
našich šikovných kuchařů  nebo kávu 
s vynikajícími výrobky našich cukrá-
řek, které dokázaly v průběhu tohoto 
náročného léta vytvořit ještě mnoho 
exkluzivních svatebních dortů.

Ano – i to byla anomálie letošního 
léta – plné prázdniny svatebních ob-
řadů a hostin, tolik jich ještě Studánka 
o prázdninách nezažila, prostě každý 
víkend svatba. No a do toho ještě jed-
no divadelní představení v amfiteátru 
(Můžem i s mužem) a dva koncerty 
Anny K. a Jarka Nohavici. 

Podtrženo sečteno bylo to krásné 
léto,  bylo to léto naplněné dobrou  
a tvůrčí atmosférou a také léto na-
plněné mnoha spokojenými hosty.  
A toto léto ještě nekončí a Studánka  
i nadále pulzuje v plném tempu a při-
pravuje další projekty a překvapení .  
V tuto chvíli se připravujeme napří-
klad na poctu Rudolfu Roklovi k jeho 
nedožitým 80.narozeninám, ale o tom 
až příště...

Petr Čermák 
ředitel hotelu Studánka

ZNOVUOTEVŘENÍ STUDÁNKY

LÉTO 2021 NA 
STUDÁNCE ANEB
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K poctě výročí Rudolfa Rokla jsme na Studánku nechali vyrobit 
originální lavičku s klaviaturou. 

Autorem je řezbář pan Paďour a dřevořezba vznikla v jeho dílně 
v bastilionu v pevnosti Josefov. Lavičku jsme slavnostně odhalili u pří-
ležitosti koncertu Matyáše Nováka, který byl na Studánce 14. září 2021. 
U této příležitosti jsme také zasadili oblíbený strom Rudolfa Rokla - 
zlatý jilm a pod něj umístili již avizovanou ručně vyřezávanou lavičku 
s klaviaturou. 

V předvečer této akce jsme na Studánce v sálu Rudolfa Rokla uvítali 
rodinu Roklovou, manželku Giovannu Fassati - Roklovou se synem Pa-
trikem a švagrovou paní Vendulu Roklovou. Slavnostního setkání, se 
speciálním menu, se zúčastnila i paní místostarostka Jana Drejslová.

TÝDEN 

RUDOLFA ROKLA 

I NA STUDÁNCE
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STUDÁNKA  
SI POSLECHLA 
FENOMENÁLNÍHO 
KLAVÍRISTU

Letovisko Studánko je od svého znovuotevření prostorem přá-
telským pro hudbu všeho druhu. Nejinak tomu bylo v úterý 14. 
září, kdy v kouzelném prostoru lesa Včelný vystoupil fenome-
nální mladý klavírista Matyáš Novák. Publikum si poslechlo in-
terpretaci skladeb, které dříve hrával rychnovský rodák, klaví-
rista a skladatel Rudof Rokl.

Milovníci hudby mohli slyšet hradeckého rodáka Matyáše Nováka 
na koncertě, který se konal v rámci Týdne Rudolfa Rokla. Třiadvace-
tiletý hudebník, který koncertuje od svých šesti let, si pro rychnovské 
publikum připravil recitál složený z původních verzí skladeb, které 
hrával Rudolf Rokl, a také ze skladeb, které slavného kolegu nějak 
připomínají. Matyáše s Rudolfem Roklem spojuje kromě interpretač-
ních a improvizačních dovedností také láska k vlakům. I tahle vášeň se  
v dramaturgii koncertu promítla.

Letovisko Studánka tak opět přesvědčilo, že kvalitní hudba zde má 
vždy své místo.
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Rychnov nad Kněžnou
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vinarstviburian.cz

Jsme mladé vinařství, jehož začátek 
se datuje do roku 2010. V roce 2015 
jsme pro vinaření založili samostatnou 
společnost Vinařství Burian s.r.o. Hos-
podaříme v obci Bavory u Mikulova 
na 2ha vinic, položených ve viničních 
tratích Pod Pálavou, U rybníčka a Růžo-
vý vrch. Zde pěstujeme odrůdy Ryzlink 
vlašský, Pálava, Chardonnay, Ruland-
ské šedé, Muškát Moravský a Hibernal.

Rulandské bílé, r. 2020, 
polosuché (stříbrná medaile Festwine 2021)

Filet z čerstvého lososa
Filet ze pstruha

Grilovaná vepřová panenka
Vepřová panenka pečená ve slanině

Ryzlink vlašský barik, r. 2019,
suché (zlatá medaile Festwine 2021)

Cuketové tagliatelle s houbami
Grilované tofu s bylinkami

Tradiční svíčková na smetaně

Cabernet Sauvignon, r. 2019,
suché

Filírované kachní prso
Steak Rossini s madeirskou omáčkou

Rumpsteak s omáčkou z lišek
Zvěřinové ragů na červeném víně

Pálava, r. 2020, 
polosladké (zlatá medaile Festwine 2021)

Husí játra v sádle

Podzimní nabídka
Vína z vinařství Burian doporučujeme k jídlům z naší nabídky.

365Kč

425Kč

425

395Kč

Kč
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DŘEVOCENTRUM CZ  
DŘEVOCENTRUM CZ 

PŘEDSTAVUJE E-SHOP TÝM

TEREZA PLACHÁ | MIROSLAVA MAJTÁNOVÁ | KRISTÝNA BLECHOVÁ

Myšlenka zřídit E-shop pro prodej dřevařských materiá-
lů vznikla již na začátku roku 2019. Od začátku byla naše 
strategie jasná. Nechtěli jsme vytvářet jen polotovar, ale 
skutečně sofistikovaný nástroj pro prodej. Pro jeho vývoj  
a implementaci však musela firma projít systémovou re-
konstrukcí, a tak oficiální spuštění proběhlo 1. 5. 2020.

Tereza Plachá stála u zrodu E-shopu a jeho fungování v rámci 
celé firmy. Její hlavní pracovní náplň, ještě před spuštěním, byla 
příprava podkladů pro jednotlivé položky a doladění celého sys-
tému prodeje a logistiky. 

První objednávky začaly přicházet již následující den po spuš-
tění a v prvním měsíci jsme zpracovali 62 zakázek! Na základě po-
žadavků zákazníků Tereza postupně doplnila nabídku dopravy  
o spolupráci s přepravci malých, ale také nadrozměrných zaká-
zek. Hned první měsíc musela dokonce řešit přepravu zakázky 
hranolů v hodnotě 110 tisíc přímo na stavbu. Počet objednávek 
se každý měsíc prakticky zdvojnásoboval a přicházely další ob-
jemné zakázky, nejenom pro fyzické osoby, ale i pro podnikatele. 

E-shop se v relativně krátké době stal rovnocenným prodejním 
nástrojem v porovnání s našimi prodejními pobočkami. Mezi nej-
významnější úspěchy patří zakázky přesahující hodnotou 100 tis, 
například dodávka krácených KVH na stavbu zahradního domku 
do Zdibů u Prahy, stavebního řeziva na stavbu rekreační chatky 
do Dejvic v objemu 11m3 nebo stavebního řeziva na krov včetně 
OSB na projekt v Liberci.

Vzhledem k tomu, že jsme E-shop spouštěli na začátku omeze-
ní maloprodeje na základě nařízením vlády Covid-19, využili jsme 
ho naplno, jako jediný oficiální způsob prodeje pro fyzické osoby.

Se stoupajícími objemy zakázek jsme teprve začali zjišťovat 
skutečné nároky a požadavky našich zákazníků, především na lo-
gistiku a rychlost dodávek. Představa českého zákazníka, na jaký-
koliv nákup na internetu je: „dnes objednám, zítra dostanu“. Tyto 
možnosti v rámci prodejů elektroniky a drobného zboží pohotově 
přenesli i na objednávky, které mají v našem případě běžně délku 
4m a v mnoha situacích i delší. Navíc je potřeba materiál řádně 
zabalit a ochránit před jeho poškozením. 

V rámci tohoto servisu již nestačí spoléhat pouze na externí 
přepravní služby, a tak vzniklo středisko drobné dopravy. Miro-
slava Majtánová doplnila tým E-shopu od září 2020. V první fázi 
podpořila zpracování došlých objednávek, ale na konci roku do-
stala samostatný úkol pro zajištění systému řízení vlastní vnitro-
podnikové nákladní dopravy. Tento systém slouží jako nástavba 
na našem interním systému Helios. Stahuje si požadavky na do-
pravu k zákazníkovi do externího systému, který dokáže plánovat 
nejefektivnější rozvozovou trasu zakázek a dokonce respektovat 
zákazníkovi požadavky na konkrétní dodací termín. 

Služebně nejmladší v týmu E-shopu je Kristýna Blechová, která 
doplnila tým od června 2021. Jak sama říká, na práci jí nejvíce 
baví komunikace se zákazníky a kolegy a práce při zpracování 
objednávek v systému. To, že každodenní práce není jen rutinní 
zpracování objednávek, ale také individuální péče o zákazníky již 
poznala velice dobře. 

S humorem vzpomíná na zakázku, kterou zákazník v E-shopu 
vytvořil v pátek večer a hned v sobotu ráno při otevření pobočky 
požadovat vydání své objednávky, a to i bez jakékoliv výzvy k vy-
zvednutí. Nebo na diskusi se zákazníkem, jaké dřevo a spojovací 
materiály bude potřebovat při stavbě indiánského teepee. A že  
o zajímavé požadavky nebude nouze, poznala i při zpracování 
poptávky na palivové dřevo, kterou tu doslovně citujeme:

„Dobrý den,

příští měsíc se budu stěhovat do dřevostavby, kde je jako hlavní 
zdroj vytápění podlahové vytápění a jako sekundární zdroj mám 
krbovou vložku. Přímo od krbaře jsem dostal doporučení na dubo-
vé dřevo.

Máte prosím suché dubové dřevo pro tuto potřebu skladem? 
Pokud ano, tak si rád nechám poradit přibližné vámi doporučené 
množství na celou topnou sezónu.“

Věříme, že i nadále bude náš E-shop zákazníky vyhledávaným 
a oblíbeným. A to nejen pro nákup drobného dřevařského mate-
riálu, ale i pro realizaci velkoobjemových zakázek.
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ING. LIBOR BURIAN, MBA
GENERÁLNÍ ŘEDITEL MATRIX A.S.

OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ je projekt, 
který představuje ryze české firmy  
s těmi nejlepšími ekonomickými 
výsledky. Na prvním místě v Králo-
véhradeckém kraji se v aktuálním 
ročníku umístila společnost MATRIX  
z Třebešova v podhůří Orlických 
hor. S jejím generálním ředitelem 
Ing. Liborem Burianem jsme si pro-
to povídali nejenom o nelehkém 
covidovém období, ale také o plá-
nech a vizích do budoucnosti.. 

Co se u vás v posledních 12 - 24 
měsících změnilo? Jaké máte 
plány do budoucna? Ovlivnil vás 
Covid a jak? (např. pokles obra-
tu/stejný obrat/navýšení obratu, 
nové aktivity a inovace - jaké, 
změna chování zákazníků). 

„Vrátíme-li se myšlenkově do 
nejtěžšího období pandemické 
situace a souvisejících vládních 
opatření, bylo to opravdu něco 
jiného, než co jsme doposud za-
žili. V osobním i pracovním ži-
votě každého člověka probíhají 
neustále nějaké změny. Některé  
z nich se časem opakují, a tak tu-
šíme, jak na ně reagovat. To však 
rozhodně nebyl případ uply-
nulého období. Tato doba nás 
naučila mnohem větší flexibilitě  
a trpělivosti. Více plánujeme  
a organizujeme. Protože se ode-
hrávaly a vznikaly různé změny 
a omezení, tak se plánování  
a organizování stalo výrazně 
složitějším. Objevilo se více 
překážek, které bylo třeba 
zdolávat – například úplné za-
vření našeho hotelového re-
sortu a s tím související péče 
o naše zaměstnance, kteří 
ze dne na den přišli o svou 
standardní pracovní náplň. 
Společným jmenovatelem 
tohoto období byla a stále 

ještě je – NEJISTOTA. Díky naší diverzifi-
kaci činností a trhů, na kterých působíme 
nás však pandemická situace nevykolejila 
z plánovaných aktivit a cílů, a tak může-
me nyní kráčet dál s hlavou vztyčenou. 
S vědomím, že jsme se o všechny naše 
zaměstnance a jejich rodiny postarali. 
Zdolávání překážek nás posouvá dopředu 
a my se stáváme silnějšími.

Podobným způsobem se s touto situ-
ací vypořádává i ekonomika. Podle pre-
dikcí významných světových ekonomů  
ze začátku roku 2021 nás může čekat eko-
nomicky dobrý rok, pokud pandemie po-
leví a světová ekonomika nastartuje. Co 
nás však ještě rok 2020 také naučil, je příliš 
nevěřit predikcím, a proto věřme hlavně 
sobě a svému úsudku, udržujme si dobrou 
náladu, protože jediná jistota je změna  
a přizpůsobení se nové situaci.“

Museli jste z důvodu pandemie pro-
pouštět? Máte stálý stav nebo vám za-
městnanci schází?

„Jsem velmi pyšný na to, že jsme se  
z důvodu pandémie nemuseli rozloučit  
s žádným z našich zaměstnanců. Nejvíce 
se nás pandemie dotkla v oblasti hotelnic-
tví. Zde jsme museli ze dne na den zavřít 
Hotel Studánka****. Tak jako pro všechny, 
kteří v tomto odvětví podnikají, i pro nás 
to byla zcela nová, nečekaná situace, na 
kterou se nedalo kvalitně připravit. Všem 
zaměstnancům, kterých se toto dotklo, 
jsme však našli plnohodnotné uplatnění  
a postarali se o ně. A tak jsme touto dobou 
prošli v plném počtu. Obecně pak udržu-
jeme stálý stav zaměstnanců. Volné pozi-
ce se objevují spíše z důvodu rozšiřování 
našich aktivit a posilování jednotlivých 
týmů.“

Jaké benefity, ať již finančního či ne-
finančního charakteru, nabízíte svým 
zaměstnancům? Je ve vaší firmě pod-
statné téma diverzity na pracovišti 
(muži & ženy) a zaměstnáváte osoby 

se zdravotním znevýhodněním?

„Společnost MATRIX má široké portfolio 
činností a aktivit, přesto se stále vnímáme 
jako relativně malá, rodinná společnost,  
s úzkou horizontální strukturou. Každý za-
městnanec má jasně danou pozici, odpo-
vědnost a úkoly, jimiž přispívá k dosažení 
strategických cílů společnosti. Zmiňovat 
zde zaměstnanecké benefitní programy 
a jejich hmotné výhody nemá smysl, to 
v dnešní době poskytuje již téměř kaž-
dá slušná a prosperující společnost. Nad 
rámec standardního se snažíme vytvá-
řet zaměstnancům příjemné pracovní 
prostředí, podporovat je v jejich rozvoji 
a osobním životě. V průběhu roku pořá-
dáme mnoho firemních akcí, na kterých 
se setkáváme s celými rodinami. Jako pří-
klad lze uvést dožínkové slavnosti, MATRIX 
CUP (turnaj v malé kopané), cyklo výlety 
(například jsme spoluorganizátor a spon-
zor akce NA KOLE DĚTEM), předvánoční 
výlety, rybářské závody, hony, plesy atd. 

Princip rovných příležitostí mužů  
a žen naplňujeme především osobním fér 
přístupem bez ohledu na pohlaví, rasu, 
etnický původ, náboženské vyznání, víru, 
zdravotní postižení, věk či sexuální orien-
taci. Se všemi našimi zaměstnanci jedná-
me stejně, přímo, na rovinu, stejné pozice 
jsou stejně ohodnoceny. Management 
společnosti MATRIX vždy cítil odpověd-
nost za své zaměstnance, za spokojenost 
zákazníků a také za zemi, ve které pod-
nikáme. S tímto záměrem podporujeme 
činnost místních spolků a podílíme se na 
organizaci vybraných aktivit a skutků.“

Jakými konkrétními aktivitami pod-
porujete například svůj region nebo 
město, neziskové organizace, veřejně 
prospěšné aktivity, projekty, či komu-
nitu?

a) Zapojují se do těchto firemních 
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aktivit i vaši zaměstnanci, například v rámci firemního dobrovol-
nictví, nebo vaši klienti?

b) Jakým způsobem a prostředky se snažíte minimalizo-
vat dopad vašeho podnikání na životní prostředí? (jedná se např. 
o třídění odpadu, využívání energie z obnovitelných zdrojů, snižo-
vání spotřeby, cirkulární ekonomiku apod.).

c) Prezentujete tyto aktivity na svých webových stránkách 
nebo v jiných materiálech s informacemi o firmě uvedeny infor-
mace o vašem přístupu k odpovědnému podnikání, životnímu 
prostředí, či společensky prospěšných projektech, které vaše fir-
ma podporuje? Jak jinak je komunikujete?

„Je-li firma úspěšná, může přijít to, čemu se v kapitalismu říká 
sociální odpovědnost. Znamená to přispět částí zisku ke zlepše-
ní života spoluobčanů. V Třebešově žije zhruba 260 lidí. Všechen 
společenský život se odbýval v hasičárně, na postavení sálu ne-
měla 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 tisíc, obec dala půl milionu, lidé mezi sebou vybrali tři sta tisíc, 
MATRIX daroval zbytek. Sál je majetkem obce. Lidé z Třebešova 
se sbírkou na stavbě podíleli, o to víc si sálu váží. Celkově lze říct, 
že Třebešov a MATRIX, MATRIX a Třebešov, je velmi propojený 
svět. MATRIX si uvědomuje své postavení, a proto od začátku 
spolupracoval s OÚ Třebešov. Výsledkem spolupráce je zajiště-
ní výstavby sálu, vysázení více než 3000 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 zajišťuje jazykové vzdělání (AJ, RJ) 
dětí z Třebešova a okolí, neboť zvládnutí cizího jazyka je zákla-
dem pro jakoukoli budoucí kariéru. Růstem společnosti MATRIX 
se také dále rozšiřuje pole naší socio-environmentální působnos-
ti a ekonomické výpomoci na další obce ve východočeském kraji  
a také v rámci města Rychnov nad Kněžnou.

Po nedávné přírodní katastrofě na jižní Moravě jsme nabíd-
li pomoc místním obyvatelům a obcím. Kromě dodávky dřeva  
v hodnotě 1 milion Kč jsme zároveň s tímto nabídli také práci na-
šich zaměstnanců, kteří by se na potřebný čas do zasažených ob-
lastí přemístili a pomohli při obnově zničených staveb (nejen) ze 
dřeva (autobusové zastávky, dílny střední dřevařské školy v Ho-
doníně, psí útulek, atd.). Byli jsme velmi mile potěšeni, jak velká 
vlna solidarity se mezi našimi zaměstnanci zvedla a kolik z nich se 
k této dobrovolné činnosti přihlásilo.

Standardně na všech našich provozech třídíme odpad a využí-
váme přírodní zdroje v místě a čase ohleduplně a uvážlivě. Máme 
propracovaný systém hospodaření s vodou a jejího zadržování. 
Energii využíváme také prostřednictvím našich fotovoltaických 
elektráren, zrealizovali jsme také projekt pro zadržování elektric-
ké energie formou bateriových úložišť. Jsme průkopníky v oblasti 
elektromobility – jako jedni z prvních jsme v okrese Rychnov nad 
Kněžnou instalovali na všech našich provozovnách elektrické 
dobíjecí stanice. V rámci výzkumu a vývoje se mimo jiné zabývá-
me tématy spojování dřeva bez využití lepidel. Realizujeme také 
projet v rámci zahraniční spolupráce s Německou univerzitou, 
jehož cílem je povrchová úprava exteriérových dřevin (dřevěné 
fasády, konstrukce atd) bez chemického ošetření. Teplo získává-
me využitím vlastního materiálu z naší dřevozpracující divize. Za-
vedením elektronizace oběhu dokumentů jsme výrazně zrychlili 
administrativní i obchodní procesy, snížili náročnost zpracování 
dokumentů na mnoha střediscích, zajistili bezpečnost a snížili 
naši spotřebu papíru.“

V čem je vaše firma přínosem českému hospodářství (i v lo-
kálním měřítku). Co vnímáte jako hlavní úkol firmy? Na co 
jste hrdí?

„Hlavní přínos společnosti MATRIX a.s. pro české hospodářství 
vidím v kvalitních produktech a službách, které dnes umíme na-
bídnout. To, že jsme etablovaní na trhu, rosteme, rozšiřujeme své 
působení a dáváme práci a základ pro kvalitní rodinný život stále 
více zaměstnancům. Ve sportovní terminologii rádi připodobňu-
jeme společnost MATRIX a.s. nikoliv ke sprinterům, ale k vytrva-
lým, urputným maratoncům. Významným úspěchem je určitě  
i vytvoření dostatečného kapitálu pro reinvestice – do lidí, vy-
bavení, na výzkum a vývoj atd. Díky tomu přinášíme stále větší 
přidanou hodnotu a inovativnost na trh s vlastními produkty  
a nápady.“

Jaké jsou pro rozvoj vaší firmy významné inovace, novinky, 
technologie a které to jsou? (Tím myslíme nové výrobky, 
služby, nové výrobní a technologické postupy, nová webová 
stránka či grafická vizibilita firmy, vylepšení či zavedení ně-
jakého unikátního digitálního IT řešení či jiné technologické 
řešení, které zásadně ovlivnilo chod firmy? Například efek-
tivnější oslovování svých zákazníků, nebo zaměstnanci mají 
prostor pro hledání vlastních cest k dosažení cílů, zlepšení 
svých procesů a provozu)

„Ve středně i dlouhodobém horizontu si klademe za cíl po-
kračovat ve stabilním růstu. Inovovat naše produkty a služby, 
rozvíjet se a dále zajišťovat stabilní a kvalitní prostředí pro naše 
zaměstnance 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 výzkumu a vývoje. Na našich provozech zavádíme 
systémy automatizace (zavedli jsme kompletní systém elektro-
nizace oběhu dokumentů a jejich automatické vytěžování) a 
robotizace, a v tomto trendu chceme do budoucna pokračovat. 
Do blízké budoucnosti plánujeme výrazné investice, na které se 
připravujeme a zároveň těšíme.“

Jak relaxujete?

„Relaxuji v přírodě nejraději s rodinou a dále při péči o zvěř, 
budování příjemných zastavení v malebných koutech naších hor 
a lesů, na lovu a rybaření.“
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Další úspěch stále se rozrůstající třebešovské firmy. 

MATRIX se stal Ekonomicky nejúspěšnější firmou Královéhradeckého kraje, tedy soutěže vyhlášené v rámci krajského kola IBM Firmy 
roku 2021. V té samé soutěži se společnost MATRIX navíc umístila na druhém místě v kategorii Firma roku v Královéhradeckém kraji.

EKONOMICKÁ FIRMA KRAJE  
IBM FIRMA ROKU 2021
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ZELENÝ MATRIX, 
nebo-li eMATRIX
V posledních dnech je často medializován tzv. „Green Deal“ 
– Zelený úděl nebo „Climate law“ – Klimatický zákon, což je 
nově směřovaná politika EU v rámci snižování emisí. Kaž-
dý si pod těmito pojmy představí něco jiného a každý se  
k tomu staví taktéž jinak. 

Skupina MATRIX dlouhodobě využívá přírodních zdrojů – su-
rovin ve svých výrobách tak, aby minimálně zatěžoval své okolí  
a minimalizoval svou energetickou náročnost z ne příliš „zele-
ných zdrojů“. Můžeme tedy z našeho pohledu sdělit svůj názor na 
toto „nové“ nastavení ze strany EU. 

Když jsme v roce 2010 dostavěli první fotovoltaickou elektrár-
nu, naše nastavení bylo jasné – postavit ji v průmyslové zóně – 
našem výrobním areálu, s dostatečným výkonem pro pokrytí naší 
energetické náročnosti. Přesně toto zadání jsme splnili. Fungo-
vání fotovoltaických panelů nás natolik oslovilo, že jakmile jsme 
rozšířili výrobní kapacity (nová pilnice, výroba konstrukčních 
hranolů, apod.), ihned jsme se zabývali možnostmi rozšířit výkon 

stávající fotovoltaické elektrárny tak, aby opět pokryla zvýšené 
spotřeby elektrické energie. Vzhledem ke skutečnosti, že nové vý-
robní linky si vyžádali investici i do objektů, bylo jasné, kde budou 
panely umístěny – na střechách! Jaká radost byla, když studie 
potvrdila, že plocha střech je dostatečná pro plánované rozšíření 
výkonu fotovoltaické elektrárny. Po realizaci navýšeného výkonu 
již MATRIX a.s. v areálu Třebešov disponuje fotovoltaické elektrár-
ny o výkonu 1MW a co víc, umístění na střechách nezabral žádný 
výrobní prostor, střechy vypadají elegantně – moderně, zkrátka 
velká spokojenost. V současné době pokrýváme téměř polovinu 
spotřeby z fotovoltaických panelů, což výrazně převyšuje celo-
státní průměr výroby a spotřeby z obnovitelných zdrojů, který činí 
cca 10%. Záměr umístit fotovoltaické panely na střechy nás na-
tolik oslovil, že jsme v našem provozu v Lipovce u Rychnova nad 
Kněžnou vybudovali další fotovoltaickou elektrárnu, která slouží 
pro provoz výroby oken a pro servisní zázemí našeho Autocentra. 
Zde jsme instalovali panely o celkovém výkonu 130kW.

MATRIX INFO | Správa
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ZELENÝ MATRIX, 
nebo-li eMATRIX

MATRIX INFO | správa

Vraťme se ale zpět k našemu středisku v Třebešově – jít zel-
nou cestou – maximálně se osamostatnit, minimalizovat dodáv-
ky elektřiny z veřejné sítě – lépe hospodařit s energií – měli jsme 
chuť jít dále a také jsme tak učinili. Vybudovali jsme jako jedni  
z prvních v našem okolí elektronabíječky (Třebešov, Lipovka  
a Hotel Studánka), zakoupili jsme elektromobily, které užíváme 
pro krátké jízdy mezi pobočkami, na úřady, atp. Stále jsme ale 
cítili, že můžeme jít dál a proto jsme se rozhodli vybudovat vý-
konné bateriové úložiště, které se nabíjí z přebytků výkonu foto-
voltaické elektrárny. Cyklus jsme tedy uzavřeli – téměř všechen 
výkon fotovoltaické elektrárny spotřebujeme ve svém areálu, z 
přebytků nabíjíme bateriové úložiště, které využíváme nadále k 
nabíjení elektromobilů nebo vyrovnáváme špičkové výkony (tzn. 
¼ hodinová maxima), čímž odlehčujeme energetickou síť. Aku-
mulace energie nám pomáhá v plánování energetických odběrů 
a snížili jsme také dodávky do veřejné energetické sítě. Jsme jedni  
z prvních výrobních areálů, kteří mají možnost akumulovat svou 
energii. Šli jsme do „neprozkoumaných vod“, ale celý energetický 
projekt hodnotíme velmi kladně a funguje naprosto autonomně.

Areál v Třebešově interně nazýváme „zeleným ostrovem“, je-
likož vedle zmíněného okruhu elektrické energie využíváme pro 
provoz užitkovou vodu (zachycenou nebo z vlastní studny), topí-
me dřevním odpadem (odřezky, piliny). Když se tedy podíváme, 
jak hospodaříme s energetickými zdroji, dá se říci, že jsme soběs-
tační a hrdě-právem říkáme, že náš provoz nezatěžuje okolí, ale-
spoň co se týče energetických zdrojů.

Má to smysl! Dnes vidíme, že pokud se dobře hospodaří 
s energiemi, realizují se projekty typu fotovoltaických panelů, kte-
ré jsou umístěny na střechách (neberou žádnou půdu) a vyrobe-
ná energie se spotřebuje přímo v místě spotřeby, přináší to neje-
nom radost, z vybudovaného, ale má to i své nemalé ekonomické 
přínosy. V době, kdy energie za rok raketově vyrostla o 100% 
a více, máme možnost eliminovat zvýšené náklady.  

Jednohlasně říkáme – takovéto projekty mají smysl a udělají  
i něco pro naši planetu! 

Kam půjdeme dál? Rozhodně se dále povezeme na naší eMA-
TRIX vlně, počítáme s elektrifikací vysokozdvižných vozíků a dal-
ším rozšiřování fotovoltaických panelů na střechách spolu a aku-
mulací energie. 
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ZÁSTUPCI SPOLEČNOSTI 
MATRIX SE ZÚČASTNILI LOVU 
JELENŮ NA SLOVENSKU
Již po dvacáté se letos konala výprava za jeleny v 
říji, které se od 19. do 23. září zúčastnilo jedenáct 
lovců. Lov se konal na území Lesů Slovenskej re-
publiky, státního podniku, odštěpného závodu Ko-
šice. Celkem se potom ulovilo deset jelenů. 

Krásný byl ale také čas strávený mezi našimi ka-
marády, mezi poctivými lidmi na LS Stará Voda. Byl to 
úchvatný týden, týden lovecký, týden pro celé chlapy.

Na památku setkání při jelení říji 

Ing. Libor Burian, MBA
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VÝLET OBČANŮ TŘEBEŠOVA
Obecní výlet občanů Třebešova se již stal milou tradicí do-
movské obce společnosti MATRIX. Již deváté jeho pokračo-
vání zavedlo výletníky do středních Čech. Konkrétně do bý-
valé stříbrné mincovnice českého království v Kutné Hoře.  
Zde mohli lidé vidět místní chloubu, chrám sv. Barbory, ale 
také kostnici. Potom se celý výlet přesunul na barokní zá-
mek Choltice. Závěrem nechyběla ani vodní vložka, protože 
se Třebešovští přesunuli do Yacht clubu na nedaleké pře-
hradě Seč. Někteří se v přehradě dokonce i vykoupali a měli 
možnost pozorovat závody plachetnic.

Všech šestačtyřicet účastníků výletu se užilo krásné počasí  
i špekáčky z Farmy Třebešov, které se na závěr dne opékaly.

Příští obecní výlet je plánován na 6. a 7. srpna 2022 a protože 
se bude jednat již o 10. ročník, bude dokonce dvoudenní. Vyhrála 
to jižní Morava. Bude to tedy putování za vínem.

Kam všude se již občané Třebešova podívali?

1. Přehrada Pastviny s prohlídkou hráze, dělostře-
lecká tvrz Hůrka v Králíkách

2. Sýpka Rokytnice, Kunštátská kaple, Říčky

3. Broumovský klášter, Teplicko- adršpašské skály

4. Hospital Kuks, Babiččino údolí v Ratibořicích

5. Sněžka a Pec pod Sněžkou

6. Klodská pevnost, Kostel Panny Marie Sněžné 
v Międzygórze

7. Peklo Čertovina, pohádková vesnička, Slatiňany, 
rozhledna Bára u Chrudimi

8. Rozhledna a sportovní areál Kouty pod Desnou, 
Dlouhé stráně v Jeseníkách

9. Chrám sv. Barbory, Kostnice v Kutné Hoře, zámek 
Choltice, Yacht club na přehradě Seč
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V prázdninových měsících oslavili významné životní jubileum 
naši pracovníci napříč celou divizí.

Pan Petr Hanuš v červenci oslavil 60 let svého života. Patří ke stá-
licím divize WOOD již 29 let, což je při oslavách 30-ti let společnosti 
MATRIX skutečně obdivuhodné. Používáte-li tedy hoblované ma-
teriály z naší divize, vězte, že o jejich produkci a kvalitu se již mno-
ho let stará právě náš oslavenec. Společně se svou manželkou pa-
tří ke stabilním oporám střediska výroby hoblovaných materiálů.  

Začátkem srpna oslavil 50 let svého života pan Jaroslav Beneš. Slu-
žebně sice nepatří k "nejstarším" kolegům, ale bez jeho všestranné fle-
xibility bychom si již fungování divize dovedli těžko představit.

Koncem srpna oslavila 50 let svého života další dlouholetá opora di-
vize WOOD - pan Vojtěch Pohl. Společně s MATRIXem kráčí obdivuhod-
ných 26 let. Na produkci kvalitního řeziva se v nemalém objemu podílí 
pásová pila právě pod "patronací" operátora Vojty. Ceníme si též jeho 
postřehů a rad v mnoha navazujících dílčích oblastech, jeho celoživotní 
zkušenosti v oblasti dřevařské výroby jsou neocenitelné.

OSLAVENCI JSOU VŠUDE!

MATRIX A VELKÁ PARDUBICKÁ
Dne 10.října 2021 se firma MATRIX zúčastnila velkého svátku. Ko-
nal se totiž nejtěžší evropský překážkový dostih Velká Pardubic-
ká. V loži bylo přítomno mnoho nádherných dam a ctihodných 
pánů.

Na fotografii rektor ČZU - Petr Sklenička, který byl na další období v 
minulých dnech zvolen rektorem - gratulujeme. Při této příležitosti mu 
gratuloval gen. ředitel Ing. Libor Burian s chotí Ing. Danielou Buriano-
vou a ředitel prodeje SME Komerčního bankovnictví Moneta ing. Šmíd 
Libor s chotí Ing. Janou Šmídovou.
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ZEMĚ 
ŽIVITELKA

V rámci pravidelné porady společnosti MATRIX  popřálo vede-
ní společnosti ekonomické ředitelce Ing. Kateřině Honnema-
nové k jejím narozeninám. 

Přejeme všecno nejlepší, a to jak v pracovním životě, tak 
hlavně v tom soukromém.

Generální ředitel Ing. Libor Burian, MBA 26. srpna navštívil 
47. ročník výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. 

Ing. Burian se při této příležitosti setkal s ministrem zemědělství 
Miroslavem Tomanem a ředitelem Lesů ČR s.p. Josefem Vojáčkem.

NAROZENINY NA 
EKO ÚSEKU

Stalo se příjemnou tradicí, že v závěru léta patří 
jeden den na mistrovském 18jamkovém hřišti 
resortu Golf & Spa Kunětická Hora podpoře na-
dačního fondu AQUAPURA. Golfisté i účastníci 
golfové akademie se letos opět sešli, a to ve stře-
du 8. září 2021.

Společnost MATRIX reprezentoval Kristián Růžička a 
jako caddie ho doprovázela Michaela Burianová. Vý-
těžek turnaje je věnován na pomoc pacientům, kteří 
se léčí s poruchou srážlivosti krve. Letos svojí účastí 
podpořila dobrou věc také nová ambasadora fondu 
zpěvačka a herečka Tonya Graves a již tradičně spor-
tovní komentátor ČT Sport David Pospíšil.

Téměř 50 zkušených hráčů na turnaji i 20 začínajících 
golfistů tak společně přispěli na podporu dobré věci 
prostřednictvím nadačního fondu AQUAPURA. V le-
tošním roce se vybralo téměř 300 tisíc korun.

PODESÁTÉ GOLF POMŮŽE PACIENTŮM 
S PORUCHOU SRÁŽLIVOSTI KRVE
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MATRIX INFO | Třebešovské dožínky 2021
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OCENĚNI BYLI I DLOUHOLETÍ 
ZAMĚSTNANCI

TŘEBEŠOVSKÉ DOŽÍNKY  
NABÍDLY ZAJÍMAVÝ DOKUMENT 
A OPÉKÁNÍ BÝKA
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Dožínky jsou prastarý zvyk našich slovanských předků. 
V jejich lidové kultuře se jednalo o svátek sklizně slave-
ný na konci žní, který vycházel z pohanských zvyklostí. 
Ještě před druhou světovou válkou byly dožínky velmi 
časté po celém území Čech a Moravy. Dnes se na mno-
ha místech tato milá tradice opět vrací k životu.Vý-
jimkou není ani Třebešov, kde se dožínky slavily již po 
šesté. A to v neděli 29. srpna, začínalo se v 10 hodin. 
Vše organizovala Farma Třebešov.

Kdo se vydal do Třebešova, ten neprohloupil. Už v 10 
hodin vyšel od kapličky až do venkovního areálu Farmy 
Třebešov dožínkový průvod. Na jeho konci bylo připra-
veno posezení a také Mše svatá s předáním dožínkové-
ho věnce. Vše na varhany doprovodil Jiří Tymel.

Hlavním celebrantem mše byl Mgr. Jan Linhart, 
Děkan Římskokatolické farnosti ze Skutče. Konce-
lebranty byli P. ThMgr. Mariusz Jan Robak, MSF, 
děkan rychnovský a P. Mgr. Jan Bystrý, páter z Čer-
níkovic.

Po Mši svaté zahrála Podorlická Valanka. V me-
zičase se příchozí mohli občerstvit jídlem a pitím 
jednak z Farmy Třebešov, která zde opékala 
býka, ale své stánky si zde připravil také Hotel 
Studánka, Pohostinství Třebešov a také známá 
značka Regionální potravina. Další součástí 
programu bylo slavnostní ocenění zaměstnan-
ců společnosti MATRIX, a.s. a také projekce 
filmového dokumentu 30 let příběhu MATRIX, 
který byl natočen k výročí založení třebešov-
ské společnosti. 

Mezi třetí a pátou hodinou odpolední 
potom v areálu Farmy Třebešov hrála hu-
dební skupina JK band. Připraven byl také 
bohatý doprovodný program. Na místě 
byly koně, malování na obličej, hasiči 
Třebešov, myslivecký kroužek (střelba 
ze vzduchovky, dravci), dílničky pro 
děti, cukrová vata, zapůjčení koloběžek 
nebo skákací hrad.

Tak zase za rok v Třebešově na 
místních dožínkách!

MATRIX INFO | Třebešovské dožínky 2021

TŘEBEŠOVSKÉ DOŽÍNKY  
NABÍDLY ZAJÍMAVÝ DOKUMENT 
A OPÉKÁNÍ BÝKA
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Farma Třebešov s.r.o.
Třebešov č.p. 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

E: info@farmatrebesov.cz, T: +420 778 438 043

To nejlepší z Orlických hor

Vánoční poukazy a balíčky
Farmy Třebešov opět v prodeji!

POUKAZ

2 000 Kč
Dárkový poukaz lze využít při nákupu libovolného 

zboží na www.farmatrebesov.cz 

nebo na prodejně Farmy Třebešov.

Platnost poukazu do: 31.12.2021

Kód poukázky: viz. zadní strana    

na nákup zvěřiny a uzeniny v hodnotě

POUKAZ

1 000 Kč

Dárkový poukaz lze
 využít p

ři nákupu libovolného 

zboží na www.farmatrebesov.cz 

nebo na prodejně Farmy Třebešov.

Platnost poukazu do: 31.12
.2021

Kód poukázky: viz. z
adní strana    

na nákup zvěřiny a uzeniny v hodnotě

POUKAZ
500 Kč
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Vyberte si z již připravených 
balíčků v hodnotách  

300, 575  a 1 100 Kč nebo 
udělejte svým blízkým radost  

dárkovým poukazem 
500, 1 000 nebo 2 000 Kč.

575,-
•		1	ks	zvěřinový	 
salám	„fořt
•		hrubozrnná	paštika	 

- 0,300 kg
•		1	balení	-	zvěřinová	

klobása „šunková“
•		1	balení	-	zvěřinová	
klobása	„třebešovská	
pikantní“

Dárkový 
balíček 
„XL“

•		1	balení	-	zvěřinová	klobása	„Lucinka“
•		jemná	paštika	-	0,300	kg
•		divočák	ve	vlastní	šťávě	-	0,300	kg

300,-

Dárkový 
balíček 
„M“

Dárkový balíček „XXL“
•		1	ks	dřevěné	prkénko	 
s	nápisem	MATRIX
•		1	balení	-	zvěřinová	 

klobása „šunková“
•		1	balení	-	zvěřinová	 
klobása	„třebešovská	
pikatní“
•		1	ks	zvěřinový	salám	 
„uherský	dvanácterák“

•		1	ks	zvěřinový	salám	„fořt“
•		hrubozrnná	paštika	se	 
zvěřinou	-	0,300	kg
•		divočák	ve	vlastní	šťávě	 

- 0,300 kg
•		jemná	paštika	se	zvěřinou	 
a	brusinkou	-	0,150	kg
•		jemná	paštika	se	zvěřinou	 
a	švestkou	-	0,150	kg

1 100,-
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ÚRODA FARMY 
TŘEBEŠOV UŽ JE 
POD STŘECHOU
Už v pořadí sedmá úroda Farmy Třebešov je už nějaký čas v bezpečí 
pod střechou. Zemědělský podnik tak má za sebou další úspěšné žně.

"Také letos jsme hospodařili na více než 800 ha půdy na pozemcích v okolí 
Třebešova a na Vrchách, kde dříve působilo zemědělské družstvo Lično-Vo-
děrady. Vyseli jsme ječmen jarní, pšenici ozimou, řepku, kukuřici a soju. Vý-
nosy naplnily naše očekávání,“ prozradil vedoucí rostlinné výroby Stanislav 
Rejman.

Stejně jako v minulých letech používala Farma Třebešov hnojení pomocí 
chlévské mrvy. Na Farmě Třebešov totiž nepoužívají žádný digestát z bioply-
nových stanic. Hnůj navíc přispívá k lepší vsakovatelnosti vody a omezuje 
erozi půdy. Díky tomu se bojuje s podstatným problémem posledních let, 
kterým je sucho. To se stále více projevuje na celém území České republiky. 
Podhůří Orlických hor bohužel nepatří mezi výjimky.
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Postup:

Maso

Plec očistíme, osolíme, opepříme a vmasíruje-
me jalovec s rozmarýnem. Do pekáče vložíme 
na hrubo nakrájenou cibuli a zalijeme vodou 
nebo vývarem do výšky jednoho centimetru. Na 
cibuli položíme maso, přiklopíme poklicí nebo 
alobalem a pečeme do měkka 2 až 3 hodiny. 
Výpek z pekáče slijeme a použijeme jako šťávu 
k masu.

Noky

V horkém mléku rozpustíme máslo, přidáme 
sůl a za stálého míchání nasypeme krupici. Na-
konec vmícháme vejce a nasekanou petržel. 
Hladké těsto necháme 15 minut odležet. Z těsta 
tvarujeme lžícemi noky, které vaříme v osolené vodě cca 7 minut.

Chutney

Na oleji orestujeme na nudličky nakrájenou červenou cibuli. Přidáme cukr a necháme 
zkaramelizovat. Ostružiny svaříme s vínem a propasírujeme na cibulový základ. Zredu-
kujeme.

PEČENÁ JELENÍ PLEC 
S KRUPICOVÝMI NOKY 
A OSTRUŽINOVÝM 
CHUTNEY

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

Suroviny:

• 800 g jelení plece
• 1 snítka rozmarýnu
• rozemletý jalovec
• 2 střední cibule
• sůl a pepř
• 500 ml mléka
• 3 vejce
• 200 g krupice
• 50 g másla
• snítka velkolisté petržele
• 200 g ostružin
• 2 červené cibule
• 150 ml červeného vína
• 100 g třtinového cukru
• 1 lžíce oleje
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Ilustrativní fotografi e

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KODIAQ: 5,3–8,9 l/100 km, 138,0–203,0 g/km

Poznejte se osobně s naším novým SUV vybaveným pro každou příležitost a přijďte si ho vyzkoušet na vlastní kůži.
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat online nebo telefonicky.

NOVÁ ŠKODA

KODIAQ
ODRAZ VAŠÍ OSOBNOSTI

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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


