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Nic 
dřevěného 
nám není 

cizí.

Ať už jste truhlář, nebo tesař, ať už opravuje-
te domek, nebo budujete zahradu – stavte se 
za námi. Pracovníci 15 Dřevocenter po celé  
České republice jsou připraveni vám nabídnout 
to nejlepší ze sortimentu smrkových, borovico-
vých a modřínových palubek, teras, stavebního  
i truhlářského řeziva, dubových podlah, plotovek, 
latí, fošen nebo OSB desek.
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 » Nejširší výběr kvalitního řeziva
 » Kompletní dřevěný program, spojovací materiál, impregnační a nátěrové hmoty
 » Dlouhodobé nejnižší ceny v regionu + akční nabídky
 » Zboží okamžitě k odebrání
 » Vzorkovna, odborná pomoc a poradenství
 » Stejný přístup pro všechny zákazníky

2 Dřevěná (nosná)
konstrukce střechy

 » krokve – hranoly, fošny
 » vaznice – hranoly
 » pozednice – hranoly
 » kleštiny – fošny
 » pochozí půda – prkna tl. 24 mm, 
fošny tl. 30 mm, OSB desky

4 Konstrukce podlahy
 » OSB desky, durelis desky 
nebo podlahové palubky 
 – 19 × 121, 24 × 146, 
 28 × 146 mm

 » nosná konstrukce 
 – KVH hranoly, hranoly

5 Dřevěná konstrukce stěn
 » KVH hranoly 
 » OSB desky, překližky
 » obkladové palubky + rohové 
lišty

 » fasádní profily – venkovní

6 Venkovní terasa
 » podkladní hranoly
 » vymezovací lišty
 » terasová prkna – modřín, 
termoborovice, exotica

 » nerezové vruty TERASO

3 Dřevěná konstrukce stropů
 » OSB desky, durelis desky, 
překližka

 » dřevěný rošt – KVH hranoly, 
hranoly, fošny

 » podbití stropu – obkladové 
palubky

7 Spojovací materiál
 » konstrukční vruty do dřeva 
RAPITEC

 » hřebíky
 » závitové tyče
 » úhelníky
 » kotevní patky
 » spojovací desky

8 Nátěrové hmoty
 » Remmers a OSMO
 » venkovní – oleje, lazury
 » vnitřní – oleje, lazury, 
laky, vosky

1 Střecha
 » střešní latě – latě (30 × 50,  
40 × 50, 40 × 60 mm)

 » záklop střechy – prkna tl.  
23–24 mm, délky 3, 4 a 5 m

 » záklop střechy – OSB desky, 
durelis desky

KONTAKTY NA POBOČKY Pobočky Dřevocentra 15x v ČR!

Mnichovo Hradiště
Tel.: 778 482 006, 778 482 007
e-mail: mnichovohradiste@drevocentrum-as.cz
Adresa: Jiráskova 1013, 295 01 Mnichovo Hradiště

Dobruška
Tel.: 777 712 706, 777 712 785, 494 623 100
e-mail: dobruska@drevocentrum-as.cz
Adresa: Nádražní 534, 518 01 Dobruška

Ostrava - Petřvald u Karviné
Tel.: 602 353 014, 770 103 388
e-mail: petrvald@drevocentrum-as.cz
Adresa: ul. Ostravská 457, 735 41 Petřvald 

Pardubice
Tel.: 774 432 001, 770 170 115, 466 670 128
e-mail: pardubice@drevocentrum-as.cz
Adresa: Dělnická 384 (areál ZZN), 530 03 Pardubice

Hradec Králové
Tel.: 495 453 007, 602 648 942
e-mail: hradeckralove@drevocentrum-as.cz
Adresa: Vážní ulice, 500 03 Hradec Králové

Olomouc - Velká Bystřice
Tel.: 602 367 452, 725 396 308, 585 154 187
e-mail: olomouc@drevocentrum-as.cz
Adresa: ul. ČSA 984 (naproti Makru), 783 53 Velká Bystřice

Přelouč
Tel.: 733 124 441, 774 432 002
e-mail: prelouc@drevocentrum-as.cz
Adresa: areál ZD Lhota pod Přeloučí, 535 01 Přelouč

Medlešice u Chrudimi
Tel.: 469 688 811, 602 516 766
e-mail: medlesice@drevocentrum-as.cz
Adresa: Zámecká 109, 538 31 Medlešice u Chrudimi

Trutnov
Tel.: 725 915 691, 499 397 341
e-mail: trutnov@drevocentrum-as.cz
Adresa: Mírová 477, 541 02 Trutnov

Ústí nad Labem
Tel.: 725 396 310, 475 205 032
e-mail: usti@drevocentrum-as.cz
Adresa: Havířská ulice (areál stavebnin STAMA),  
                400 01 Ústí nad Labem

Hodonín
Tel.: 602 784 106, 518 352 534
e-mail: hodonin@drevocentrum-as.cz
Adresa: Velkomoravská 31, 695 31 Hodonín

Prostějov
Tel.: 770 158 489, 775 475 567
e-mail: prostejov@drevocentrum-as.cz
Adresa: vjezd do areálu z ulice Za Olomouckou, 796 01 Prostějov

Znojmo
Tel.: 770 158 485, 608 959 639
e-mail: znojmo@drevocentrum-as.cz
Adresa: vjezd do areálu z ulice Dobšická, 669 02 Znojmo

Žatec
Tel.: 770 152 037, 770 152 038
e-mail: zatec@drevocentrum-as.cz
Adresa: Volyňských Čechů 3130, 438 01 Žatec

Kunovice
Tel.: 770 152 035, 770 152 036
e-mail: kunovice@drevocentrum-as.cz
Adresa: ul. Panská 23, 686 04 Kunovice

drevocentrum-as.cz           eshop.drevocentrum-as.cz DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Adresa sídla:

Jaromírova 80/51, 128 00 Praha 2
Adresa pro zasílání dokumentů:

Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
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FARMA TŘEBEŠOV V UHŘÍNOVICÍCH INTENZIVNĚ 
INVESTUJE DO MODERNÍCH PROSTOR

První etapa výstavby nové posklizňové linky byla ukončena na Farmě Třebešov 
v Uhřínovicích. 8
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SUPER MODERNÍ FASÁDA SÍNĚ 
VETERÁNŮ SPOJUJE SOUČASNOST 
S HISTORIÍ

Divize Windows v měsících dubnu až červnu opatřila 
objekt Síně veteránů v Lipovce moderní sloupko-
příčkovou hliníkovou fasádu. 

24

ROK V AUTOCENTRU: 
KDYŽ LIDÉ O FIRMĚ 
VĚDÍ A VĚŘÍ JÍ, JE TO 
ZNÁMKA FÉROVOSTI 
A KVALITY

CHCI K NÁM DOSTAT 
VÍCE VELKÝCH 
ODBĚRATELŮ NAŠICH 
PRODUKTŮ 

MATRIX CUP SLAVIL 25 LET

Již čtvrtstoletí patří v Třebešově poslední srpnová 
sobota tradičnímu MATRIX Cupu, velkému turnaji 
v malé kopané, aneb na rovině umí každý.

CÍLEM BYLO AUTOMATIZOVAT 
I POSLEDNÍ ÚSEK VÝROBNÍ LINKY KVH

V dnešním posledním díle se opět vrátíme do výrobní 
haly na výrobu lepených hranolů KVH, protože tento
konstrukční hranol není jediným výrobkem, který se 
zde vyrábí.
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TŘEBEŠOV VE VÍRU TANCE, 
PŘI TRADIČNÍCH DOŽÍNKÁCH 
VYPUKLA OSLAVA ŽNÍ
Dožínky jsou svátkem sklizně slaveným na konci žní. Také  
u nás v Třebešově tomu v souladu s tradicí ani v letošním roce 
nebylo jinak. Opět jsme se poslední srpnovou neděli dopole-
dne sešli u třebešovské kapličky, aby odtud průvod účastní-
ků doprovázený mysliveckou společností MATRIX pokračoval 
až do venkovních prostor Farmy Třebešov. 

Tam byl slavnostně předán dožínkový věnec a konala se mše svatá 
celebrovaná Jeho Eminencí, Mons. ThLic. Ing. Zdenkem Wasse-
bauerem, Th.D. doprovázená písněmi folklórního souboru Barun-
ka z České Skalice. Úderem 13. hodiny generální ředitel společnosti 
MATRIX Ing. Libor Burian, MBA, oficiálně zahájil dožínkové slavnosti 
a vyzval návštěvníky k oslavám. 

Hosty několika vstřícnými slovy přivítali i poslanec Parlamentu Čes-
ké republiky JUDr. Pavel Staněk, MBA, primátor města Hradce Krá-

lové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., místostarostka Rych-
nova nad Kněžnou Mgr. Jana Drejslová, ředitel Agroing Brno Ing. 
Tomáš Svojanovský a Jaroslav Hovorka, starosta obce Třebešov. 

Velkého poděkování se také dočkali pracovití farmáři, bez nichž by 
žně nebyly tím, čím jsou. Všichni byli pozváni na pódium a Bc. Li-
bor Burian, majitel Farmy Třebešov, předal všem, kdo se podíleli na 
letošních žních, dárkové krabičky s produkty našeho zvěřinového 
závodu. 

Dožínkové veselí svými písněmi a tanci odstartoval folklorní soubor 
Barunka a do víru tance se pustil i generální ředitel Ing. Burian spo-
lečně se svou ženou Danielou.

Součástí oslav byla rovněž opulentní hostina, při níž slivovička tek-
la proudem, ve stáncích se grilovaly zvěřinové hamburgery a opé-

MATRIX | farma Třebešov
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kalo prasátko. Dýňová polévka zahřála všechny zmrzlíky, stánek  
s lahodným burčákem potěšil každého hosta, který jej ochutnal. 
Kdo měl chuť na sladké, vydal se ke stánku Hotelu Studánka na 
báječné palačinky a koláče. O zábavu dětí se postaraly dívky z Tře-
bešova, které měly připravené retro hry, poznávací soutěže, omalo-
vánky a spoustu další zábavy.

Při svátečním dni nechyběly ani stříkačka sboru dobrovolných ha-
sičů, skákací hrad Škoda Auto, malování na obličej nebo ukázka 
myslivosti a dravců. Airsoftový program plný střelby a ukázek zbraní 
nadchl nejednoho návštěvníka, na své si přišli všichni bez rozdílu 
věku. K vidění byly také zajímavé ukázky práce uměleckého kováře 
Ondřeje Požára.

Při dožínkách se tradičně představily i jednotlivé divize společnosti 
MATRIX. Mnoho mužů a žen potěšila možnost testovací jízdy nové-
ho vozidla Škoda EnyaqiV RS. Kdo má rád starší modely, mohl se 
pokochat výstavou veteránů Škoda Auto. Ke žním neodmyslitelně 
patří stroje, které dělají tu největší službu při zemědělských pracích. 
Při dožínkách byla proto představena i naše zemědělská technika.

Dožínkové slavnosti, při nichž k tanci a poslechu s hity Dalibora 
Jandy vystoupil Richard Kmoch & Gemini a také swingový a jaz-
zový orchestr JK Band, pokračovaly za všeobecného veselí až do 
nočních hodin. Děkujeme všem členům naší firmy, účinkujícím  
i hostům za zdárný průběh letošních slavností a těšíme se opět na 
poslední srpnovou neděli příštího roku.
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MATRIX | farma Třebešov
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V UHŘÍNOVICÍCH 
INTENZIVNĚ INVESTUJE 
DO MODERNÍCH 
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PRVNÍ ETAPA VÝSTAVBY NOVÉ POSKLIZŇOVÉ LINKY BYLA UKON-
ČENA NA FARMĚ TŘEBEŠOV V UHŘÍNOVICÍCH. JEJÍ SOUČÁSTÍ BYLO 
VYBUDOVÁNÍ ČTYŘ SIL, DVOU AKUMULAČNÍCH SIL, PŘÍJMOVÉHO  
A VÝDEJNÍHO MÍSTA, ČISTIČKY, SUŠIČKY, DOPRAVNÍKŮ A ZÁZEMÍ 
PRO OBSLUHU. 

Spodní stavbu realizuje stavební společnost Průmstav, za insta-
lovanou technologii zodpovídá brněnská firma Agroing, která se 
specializuje na nejmodernější posklizňové linky vybavené výkon-
nou technologií ve všech směrech šetrnou k životnímu prostře-
dí. V současné době probíhají výkonnostní zkoušky, ověřuje se 
funkčnost toho, co bylo instalováno, měří se rychlosti a podob-
ně. Zároveň se realizuje druhá etapa výstavby, což představuje 

dostavbu dalších čtyř sil. Poté dojde ke zkušebnímu provozu, na 
jehož konci, pravděpodobně v první polovině příštího roku, se 
uskuteční slavnostní kolaudace. V závěru projektu posklizňové 
linky se plánuje výsadba zeleně v celém areálu a jeho okolí.

Farma rovněž investuje do vlastních kapacit nafty, proto byla zakou-
pena dvouplášťová nádrž o obsahu 22 tisíc litrů s čerpacím místem 
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přímo v areálu v Uhřínovicích. Tím posiluje vlastní soběstačnost  
a rychlost zásobování techniky naftou při žních. Za zmínku určitě 
stojí uskladnění techniky a komodit ve velkých, čistých a krásných 
prostorách multifunkční skladovací haly.

Pro uložení sklizených komodit velmi dobře slouží v minulosti 
zrekonstruovaná posklizňová hala s rošty v podlaze a systémem 
profukování pro dosoušení. V dnešní době nedostatku a zvýšené 
ceny plynu jde o velmi dobrý krok − oživení původních hodnot 
našich zemědělských předků, předchůdců v tomto místě.

Do konce letošního roku bude také investováno do prostor pro pra-
covníky služeb a zaměstnance pracující na polích. Vytvoří se soci-
ální zázemí s umyvadly, sprchami a toaletami. S tím jsou spojené 
opravy okolních povrchů, opatřených novou zámkovou dlažbou. 
Prostory budou přístupné 24 hodin denně, zvyšuje se tak komfort 
pro všechny osoby podílející se na obdělávání orné půdy.

Další investicí je vytvoření nové požární nádrže na půdorysu původ-
ní jímky, která splňuje veškeré nároky dnešní moderní doby. Svou 
kapacitou převyšuje normované požadavky a vzniklo tak místo, 
které pomůže při požáru nejen Farmě, ale i obyvatelům Uhřínovic.

Do budoucna farma rovněž projektuje nejen fyzické zabezpečení 
střediska, ale také místa pro relaxaci a odpočinek místních obyva-
tel, projíždějících cyklistů a podobně.

Nemalé částky jsou investovány i do IT zabezpečení celého stře-
diska zahrnující kamerové systémy, detektory pohybu, posílení 

internetového pokrytí pro farmu i občany Uhřínovic a všech okol-
ních vesnic, kdy je využíván konstrukční a polohový potenciál 
nově vznikající posklizňové linky, na níž bude instalován interne-
tový vysílač. Tento krok pocítí většina obyvatel v okolí posílením 
svého internetového připojení přijímaného vzduchem, protože 
optické kabely zůstávají v dnešní době stále vymožeností střed-
ních a větších měst.

Za prioritu je považováno vytvoření nových pracovních míst pro 
místní obyvatele. Jako příklad může posloužit Ing. Sýkorová  
z Uhřínovic, která se na farmě zaučovala již v době čerpání ro-
dičovské dovolené a nyní nastupuje na plnohodnotné pracovní 
místo. Farma zároveň komunikuje s místními obyvateli, vnímá je-
jich potřeby a snaží se pomoci. „Příkladem jsou manželé Hartma-
novi, kterým jsme pomohli v terénních úpravách jejich zahrady  
u rodinného domu v Uhřínovicích s tím, že jsme jim poskytli kva-
litní hlínu včetně techniky pro návoz a úpravu na místě,“ uvádě-
jí její zástupci. Farma také vyslyšela prosbu o pomoc obyvatele 
Uhřínovic ve finanční tísni v souvislosti s nastávající těžkou dobou 
vedoucí k růstu cen a pomohla mu vyvázat se z hypotéky, začít 
znovu a nedostat se do dluhové spirály.

A jaký je budoucí potenciál Farmy Třebešov v Uhřínovicích? Je 
nepochybně velký, protože farma má v duchu svých tradic do 
budoucna další smělé plány, navíc se stále rozšiřuje, roste a vy-
víjí se. „Již v příštím roce rozšíříme nabízené služby. Máme totiž 
dostatečnou kapacitu pro nabídku uskladnění, čištění i sušení 
komodit malým zemědělcům v okolí i velkým firmám,“ potvrdili 
zástupci farmy. 

MATRIX | farma Třebešov
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V dnešním posledním díle se opět 
vrátíme do výrobní haly na výrobu 
lepených hranolů KVH, protože tento 
konstrukční hranol není jediným vý-
robkem, který se zde vyrábí. S tech-
nologií umístěnou v provozu lze totiž 
mimo již zmíněných konstrukčních 
hranolů vyrábět i pohledové BSH a le-
pené DUO/TRIO. 

Hlavní rozdíly mezi těmito produkty jsou 
v tom, že hranol BSH (Brettschichtholz) je 
lepené lamelové dřevo. Mimo spojení zu-
bovitým spojem na délku se lepí i jednot-
livé lamely k sobě navzájem a vzniká tak 

vrstvený hranol. Lepit se mohou lamely od 
tloušťky 8 milimetrů do 45 milimetrů. 

Při výrobě rozlišujeme tři třídy provo-
zu. Třída provozu 1 je charakterizována 
vlhkostí materiálů odpovídající teplotě  
20 °C a relativní vlhkosti okolního vzduchu 
přesahující 65 procent pouze po několik 
týdnů v roce. V první třídě provozu nepře-
sahuje průměrná vlhkost u většiny dřeva 
jehličnatých dřevin 12 procent.

U třídy provozu 2 je vlhkost materiálů od-
povídající teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 
okolního vzduchu přesahující 85 procent 

pouze po několik týdnů v roce. V této tří-
dě nepřesahuje průměrná vlhkost u větši-
ny dřeva jehličnatých dřevin 20 procent.  
A konečně třída provozu 3 je určena kli-
matickými podmínkami vedoucími k vyšší 
vlhkosti než ve třídě provozu 2.

Podle toho, do které třídy provozu chce-
me použít hranol BSH, je třeba provést  
i odpovídající zkoušky lepeného spoje. Tou 
základní shodnou u všech tříd provozu je 
zkouška pevnosti v ohybu zubovitého spo-
je na ležato. Na vrstvy je kladen vyšší po-
žadavek na pevnost a kritériem je splnění 
pevnostní třídy. U třídy GL 24h je požadova-

CÍLEM BYLO AUTOMATIZOVAT 
I POSLEDNÍ ÚSEK VÝROBNÍ 
LINKY KVH

MATRIX | wood
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ná pevnost v ohybu 30 N/mm2 a pro pev-
nostní třídu GL 28h je to 36 N/mm2.

Provedena musí být také zkouška smyko-
vá, kterou se testuje pevnost lepení mezi 
jednotlivými lamelami. Pokud je hranol 
určen do třídy provozu 3, smyková zkouš-
ka je již nedostačující a musí být provede-
na zkouška pevnosti lepení – delaminace. 
Zároveň u této třídy provozu je výrazně 
doporučeno, aby tloušťka použitých lamel 
byla do 35 milimetrů.

Nároky na lepení hranolu DUO/TRIO (le-
pené rostlé dřevo) jsou podobné jako 
při výrobě KVH. Stejná pevnost v ohybu 
i tolerance vlhkosti dřeva. Po slepení je 
provedena smyková zkouška. Vrstvy lepe-
né k sobě mohou být v tloušťce od 45 do  
85 milimetrů s tím, že se v rámci hranolu 
lepí shodné tloušťky. Na lepené rostlé dře-
vo může být použito maximálně pět vrstev 
a celkový rozměr hranolu nesmí překročit 
dimenzi 280 × 280 milimetrů.

Balička jako součást výrobní linky KVH
Říká se, že i obal prodává. Nejen kvůli tomu 
se naše společnost rozhodla pro další 
investici. Cílem bylo automatizovat i po-
slední úsek výrobní linky KVH, kterým je 
balení hotových paketů. Rozhodli jsme se 
pro ovinovací stroj od společnosti FEIFER 
− kovovýroba, spol. s r. o., která nám plně 
vyhověla v našich požadavcích a vyrobila 
stroj de facto na míru. Průřez balíku a jeho 
délka se liší podle přání zákazníka. Proto  
i naše balicí linka má jistá specifika, se kte-
rými si dodavatel musel poradit. Úkolu se 
zhostil zodpovědně a požadované dílo 
zdárně dokončil.

V této souvislosti jsme oslovili hlavního 
operátora Milana Jedličku a požádali ho  
s odstupem času o hodnocení. 

Jak hodnotíte práci na lince KVH? 
Nějaké zkušenosti jsem měl již z předcho-
zího zaměstnání a tady jsem byl překvapen 
zařízením, které je zde nainstalováno. Vý-

robce dřevoobráběcích strojů Wenig znám 
a je považován za špičku ve svém oboru. 
A jak hodnotím práci na strojích? Stále je 
něco, co mě překvapí, a je stále se co učit. 

Co byste považoval doposud za největ-
ší výzvu při výrobě KVH/BSH?
V rámci jednoho výzkumného projektu 
jsme měli za úkol slepit BSH hranoly z růz-
ných dřevin. Tam nám to moc nešlo. Mu-
seli jsme experimentovat, používat primer  
a řekl bych, že se tyto hranoly lepily ve vel-
kých bolestech. Nakonec se to podařilo vy-
lepit v požadovaném rozsahu a doufám, že 
to splnilo i očekávané cíle. 

Co říkáte na pořízenou baličku?
Jsem z ní rozhodně nadšen. Ušetří spoustu 
času a balení bude pěkně odsýpat. Mám 
rád, když výroba pěkně frčí a nic se nepo-
kazí. Jsou to ale jen stroje, takže se přece 
jenom tu a tam něco vyskytne. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat klukům z údržby, 
kteří nás ještě nikdy nenechali ve štychu. 
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SUPER MODERNÍ FASÁDA 
SÍNĚ VETERÁNŮ SPOJUJE 
SOUČASNOST S HISTORIÍ

MATRIX | windows
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DIVIZE WINDOWS V MĚSÍCÍCH DUBNU AŽ ČERVNU OPATŘI-
LA OBJEKT SÍNĚ VETERÁNŮ V LIPOVCE MODERNÍ SLOUPKO-
-PŘÍČKOVOU HLINÍKOVOU FASÁDOU. REALIZACE FASÁDNÍ-
HO SYSTÉMU MB-SR50N HI+ SE USKUTEČNILA V SOUVISLOSTI  
S NOVÝM PROJEKTEM SPOLEČNOSTI MATRIX.
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Fasáda byla navržena tak, aby splňovala všechny požadavky sou-
časných norem a trendů na tepelnou izolaci, funkčnost a velké 
prosklené plochy. Moderní tvar profilů umožňuje slícování profilů 
sloupů a příček z vnitřní strany fasády. Velký výběr úhlových spojení 
poskytuje svobodu při projektování prostorových konstrukcí. 

Nespornou zajímavostí je, že hlavní dominantní fasáda v přízemí 
objektu je dvakrát zalomena a tvoří kompletní obvodový plášť bu-
dovy ze tří stran. Naopak ve druhém patře je nezávisle stojící hli-
níková fasáda ve tvaru lichoběžníku navazující na střešní konstruk-
ci. Prosklené plochy jsou pohledově rozděleny příčkami tak, aby 
vzhled fasády působil industriálně s ohledem na navazující objekt. 
Tento systém je také základem pro další varianty fasád, jako jsou 
protipožární nebo strukturální fasáda, a je s nimi plně kompatibilní. 

„Vážíme si možnosti, že jsme v tomto projektu mohli propojit super 
moderní vzhled fasádního systému naší výroby s dlouhou historií 

vozů Škoda a veterány, které v tomto prostoru budou vystaveny. 
Z hlediska velkých prosklených ploch byl investorem kladen velký 
důraz na vlastnosti skla, které mají splňovat mimo jiné dva základní 
parametry, jimiž jsou zamezení přehřívání interiéru a zároveň zame-
zení pronikání UV záření na vystavená auta,“ prozradil ředitel divize 
Windows Tomáš Hrábek.

Proto byla instalována velkoformátová skla Cool-lite Extreme,  
z nichž každé váží 350 kilogramů. Tato skla se vyznačují jedinečnou 
selektivitou vyšší než 2. Selektivita udává poměr co možná nejvyš-
ší propustnosti světla k co možná nejnižší celkové úrovni prostu-
pu energie. S hodnotou Ug = 1,0 W/m²K představuje nejúčinnější 
protisluneční sklo na trhu. Extrémně nízký prostup energie je tak 
provázen nejlepší světelnou propustností. „Na zasklení jsme využili 
speciální mechanizaci určenou k zasklívání nadrozměrných skel  
o velké hmotnosti,“ dodal ředitel divize.

MATRIX | windows
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LEGENDA ODCHÁZÍ, 
POSLEDNÍ MOŽNOST 
POŘÍDIT SI FABII COMBI 
TŘETÍ GENERACE
V Autocentru MATRIX Lipovka budou od listopadu postupně 
k dispozici jedny z posledních vozidel Fabia Combi. Objed-
náno je několik vozů a nyní je jedinečná možnost je získat 
ve výbavách Tour – Black Edition, Tour – Ambiton a Final 
Edition – Ambition. Tento vůz, který je na trhu od roku 2000 
a v témže roce byl poprvé představen na autosalonu v Paří-
ži, je dodnes jedním z nejoblíbenějších modelů.

Přestože výroba tohoto praktického automobilu s nadčasovým 
designem, při němž Belgičan Dirk van Braeckel v čele designer-
ského týmu odvedl tehdy skvělou práci, končí, Fabia se stále 
ještě neokoukala. Do roku 2020, kdy tento vůz slavil 20. výročí 
své existence, bylo vyrobeno celkem přibližně 1,5 milionu těch-
to automobilů ve třech generacích. Již první generace modelu 
Fabia Combi, která byla uvedena na trh rok po verzi hatchback  
a v České republice získala titul Auto roku 2001, si získala mnoho 

fanoušků díky své největší přednosti. Má totiž kompaktní rozmě-
ry. Jako jeden z mála vozů kombi ve třídě malých automobilů vů-
bec nabízela při délce pouhých 4,22 metru velkorysý prostor pro 
cestující a také bezkonkurenční zavazadlový prostor ve své třídě 
s objemem kufru 530 l a sklopenými sedačkami 1395 l. Pochlubit 
se může také úsporným výkonným motorem − 1.0 TSI 70kW s 5st. 
− s manuální převodovkou. Kromě toho má Fabia Combi spoustu 
simply clever prvků. 

V otázce obestavění a využití vnitřního prostoru, stejně jako har-
monii vnějších i vnitřních tvarů je dodnes zcela jedinečná. Díky 
kombinaci prostornosti a vyváženého poměru ceny a užitné hod-
noty je Škoda Fabia Combi již více než 20 let vyhledávaným spo-
lečníkem zejména pro mladé rodiny. Prostě, vozidlo sice zvenku 
malé, ale uvnitř velké. 

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

MATRIX a.s. Autocentrum Lipovka
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ŠKODU KAROQ, 
NEJKOMPLEXNĚJŠÍ SUV 
VE SVÉ TŘÍDĚ, 
MŮŽETE MÍT JEŠTĚ LETOS
Hned několik skladových automobilů Škoda KAROQ, z nichž 
první objednané vozy jsou očekávány v listopadu, bude po-
stupně v prodeji v Autocentru MATRIX Lipovka. Pokud si 
pořídíte toto vozidlo, určitě neuděláte chybu. Má totiž vyni-
kající vzhled i vlastnosti. Škoda KAROQ se vyznačuje doko-
nalou souhrou robustního vzhledu a dynamických křivek, 
díky nimž je toto atraktivní vozidlo zcela nepřehlédnutelné. 
Pokud tedy hledáte spolehlivé a sebevědomě vyhlížející vo-
zidlo, neváhejte a zavítejte do Autocentra.

A proč si pořídit Škodu KAROQ? Už v listopadu minulého roku 
ŠKODA AUTO představila facelift dobře známého modelu Karoq 
se změnami, kterých není málo. Nový vůz si zachoval všechny 
silné stránky verze před faceliftem a rozšířil jej o spoustu nových 
prvků. Mezi ně patří například přední světlomety Matrix-LED, zad-
ní světla s animovanými ukazateli směru jízdy TOP-LED nebo 8“ 
virtuální kokpit mini ve standardní výbavě. 

U exteriéru při čelním pohledu zcela jistě zaujme sebevědomá 
výraznější přední část vozu. Nový design masky má nyní tvar šes-

tiúhelníku, byla rozšířena a její mřížka je robustnější. Navíc horní 
segment předních světlometů je štíhlejší s lomenou dolní linií. 
Spodní část světlometů je výraznější a kopíruje tvar masky. 

Za zmínku určitě stojí přepracovaný přední i zadní nárazník.  
V tomto ohledu se zvláště dbalo na aerodynamiku, přední i zadní 
světla a u verzí Style a Sportline nový zadní spoiler v barvě ka-
roserie. Také v interiéru se odehrálo dost změn, a to zejména  
v oblasti komfortu. Nově může být Karoq vybaven potahy sedadel 
z ECO látky, třízónovou klimatizací a spoustou nových asistenč-
ních systémů. 

Na výběr je osm různých motorizací, z nichž jsou čtyři benzínové  
a stejný počet naftových. Samozřejmostí je i možnost pohonu 
4×4, který zajišťuje elektronicky řízená mezinápravová vícelame-
lová spojka Haldex. S faceliftem rovněž přišly nové varianty kol od 
16“ do 19“. Novinkou je i metalická oranžová barva Phoenix, která 
krásně vykresluje tvary faceliftového Karoqu.
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Prodávat automobily není určitě hrač-
ka a chce to být obdařen těmi správ-
nými vlastnostmi. Prodejce musí mít 
k této profesi talent, obchodního du-
cha, mít rád auta, být trpělivý, umět 
komunikovat a jednat s lidmi. Touto 
nesnadnou, ale zároveň velmi zajíma-
vou cestou se vydal také Jiří Švihálek, 
který je rok prodejcem vozů Škoda  
v Autocentru MATRIX v Lipovce.

Máte za sebou rok práce pro Autocen-
trum MATRIX, na který okamžik z této 
doby vzpomínáte nejraději?
Většina prodejců by asi řekla, že nejraději 
vzpomínají na úspěšně složenou certifi-
kační zkoušku. Pro mě je to ale určitě první 
prodané auto, konkrétně Škoda KAMIQ ve 
výbavě Scoutline.

Když jste v Lipovce žádal o práci, ja-
kými předchozími zkušenostmi jste se 
mohl pochlubit?
Prakticky žádnými. Sice jsem od čtrnácti 
let chodil na různé brigády, ale do Auto-
centra jsem nastoupil čerstvě po složení 
maturitní zkoušky. 

Co vás na Autocentru MATRIX nejvíce 
zaujalo?
Jak Autocentrum vnímá veřejnost. Kdo 
chtěl novou či ojetou škodovku, šel auto-
maticky do MATRIXu a každý, kdo ji už měl, 
jezdil na servis právě tam, a to si myslím, 
že je nejdůležitější. Když lidé o firmě vědí  
a věří jí, je to známka férovosti a kvality.

Prodáváte vozy Škoda. Čím jsou ve 
srovnání s konkurenčními značkami 
výjimečné?
Podle mého názoru především svou tradi-
cí a popularitou nejen v České republice. 
Kromě toho také svou spolehlivostí, nad-
časovým designem a skvělým servisním 
zázemím. 

Prodejce vozů musí umět jednat s lid-
mi. Jaké další vlastnosti by měl mít?

Určitě by měl mít obchodního ducha  
a hlavně umět naslouchat. Důležitá je také 
trpělivost a mít dostatek znalostí o pro-
duktech, které prodává.

Pro první měsíce v nové práci je vždy 
velmi důležitý kolektiv. Jak probíhalo 
vaše seznámí s novými kolegy?
Probíhalo poměrně rychle a přirozeně, 
všichni jsou tu přátelští a dokážou pomo-
ci, když je potřeba.

Také jste si pod školní lavicí prohlížel 
časopisy s auto-moto tematikou?
Ano, a nejen ve škole, ale i po škole. Obo-
rem auto-moto žiji od dětství.

Vzpomínáte si, které auto jste řídil 
jako vůbec první v životě?

První kontakt s řízením jsem měl v Octavii 
druhé generace, bylo to ale pouze točení 
volantem. Skutečné řízení se vším všudy 
jsem si poprvé zkusil s autem Suzuki Vitara.

Jaký je váš vysněný vůz?
Vyloženě jeden vysněný vůz nemám. Spí-
še bych si rád vyzkoušel vše, co půjde  
a co mě nějakým způsobem zaujme. Po-
kud bych si ale měl vybrat jeden univer-
zální vůz pro všechny situace, zvolil bych 
Škodu KAROQ.

Prozradíte nám něco ze svého osobní-
ho života?
Je mi 20 let a pocházím z podhůří Orlic-
kých hor. Mezi mé koníčky patří jízda na 
motorce a hraní na kytaru. 

ROK V AUTOCENTRU:
KDYŽ LIDÉ O FIRMĚ VĚDÍ 
A VĚŘÍ JÍ, JE TO ZNÁMKA 
FÉROVOSTI A KVALITY
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Řidič, který stojí před rozhodnutím, jaké si koupí auto, má 
už většinou nějakou představu. Na povrch však vystupují 
další otázky nejen o ceně vozu, designu, ale také napří-
klad spotřebě, vybavení, využití automobilu, délce tras  
a mnohé další. Prostě je nutné se nad vším zamyslet a nej-
lépe se poradit s odborníkem, aby se koupě vozu vyplatila. 
Tím na slovo vzatým je prodejce vozů Škoda v Autocentru  
MATRIX v Lipovce Jiří Švihálek, jehož rady jsou pro kupují-
cího k nezaplacení.

Jaký vůz byste doporučil aktivní ženě, která jezdí na náku-
py, po městě a vozí děti na kroužky a proč?
- Specifikace vozu – Scala Style 1.0 TSI 81kW
- Důvody proč – Scala je úžasně kompaktní a zároveň praktické 
auto, které jí bude bez problémů sloužit v každodenním životě
- Výbava – Style 

A manažerovi, který je často na cestách po republice?
- Specifikace vozu – Superb Laurin & Klement 2.0 TDI 147kW 4×4
- Důvody proč – Superb je naprosto ideální manažerský vůz. Je lu-
xusní, pohodlný, má nádherný design a bohatou výbavu, v kom-
binaci s úsporným a výkonným dieselovým motorem bude každý 
kilometr radostí a po dlouhé cestě nebudete rozlámaní a unavení
- Výbava – Laurin & Klement

Co svým prarodičům?
- Specifikace vozu – Škoda Octavia Scout 2.0 TSI 140kW DSG 4×4
- Důvody proč – Moji prarodiče bydlí na horách, což znamená, že 
zvláště v zimě využijí pohon 4×4, jezdí na výlety, takže navigace 
se bude taky hodit, a prostornost Octavie je pro ně také důležitá
- Výbava – Scout 

Které auto mladému aktivnímu páru, který vyráží do příro-
dy, jezdí po Evropě, na hory či k moři?
- Specifikace vozu – Kodiaq Sportline 2.0 TDI 147kW 4×4 DSG
- Důvody proč – Kodiaq pojme veškerý náklad, který s sebou 
bude dvojice chtít vozit, a ještě zbyde místo na suvenýry z cest. 
Úsporný a výkonný motor s pohonem 4×4 hravě zvládne cesty 
po Evropě, k moři i po horských cestách a výbava Sportline dodá 
vozu sportovní nádech, který zaujme úplně každého
- Výbava – Sportline

Co nejvíce vyžadují zákazníci, aby jejich vůz uměl?
- Co je pro lidi v dnešní době důležité – všestrannost, úsporný pro-
voz a bezpečnost
- Co očekávají od svého vozu – dobrou výbavu a spolehlivost
- Co jim jako prodejce doporučujete – hodně záleží na individuál-
ních potřebách každého zákazníka, ale obecně bych všem dopo-
ručil zainvestovat do bezpečnostních a komfortních prvků výbavy
- Cena/výkon – poměr cena/výkon je podle mě asi nejzásadnější 

CHCETE SI KOUPIT VŮZ 
A NEVÍTE SI RADY? 
PORAĎTE SE 
S ODBORNÍKEM!

MATRIX | autocentrum
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ukazatel při pořízení nového vozu a mohu říct, že u vozů Škoda je 
poměr cena/výkon více než dobrý

Nafta, benzín, CNG, nebo elektromobil?
- Výhody jednotlivých vozů 
Nafta – úsporný provoz, lepší na delší trasy
Benzín – kultivovanější chod, vyšší rozsah otáček, lepší na kratší 
trasy
CNG - nízká cena za palivo, tišší chod motoru, levnější pořizovací 
cena
Elektro – absolutně tichý provoz, spousta výkonu, který je dostupný 
okamžitě, nejlevnější provoz
- Spotřeba vozů s ohledem na dnešní dobu – v souvislosti s dnešní-
mi cenami elektřiny, plynu, nafty i benzínu pořád nejlevněji vychází 
provoz elektromobilu
- Mýty – Asi nejznámější mýtus je, že elektromobily mohou samovol-
ně začít hořet. Není to pravda, dnešní elektromobily disponují chla-
dicím systémem a technologiemi, které nedovolí, aby došlo k požáru

Co váš vůz umí a vy o tom nevíte?
- Vychytávky jednotlivých vozů – Simply Clever prvky – například 
škrabka na led ve víčku palivové nádrže, háčky na tašky v zava-
zadlovém prostoru, deštník ve dveřích, integrovaná nálevka na 
doplnění vody do ostřikovačů, síťový program a podobně

Jaké příslušenství k automobilu nabízí ŠKODA AUTO?
- Ukázka příslušenství a jeho použití – Škoda originální příslušen-
ství – nosiče kol, nosič lyží a snowboardů, smart holder, gumové 
koberce, plastová vana do kufru...

Na co se soustředit u bezpečnosti vozů?
- Jak se bezpečnost rozděluje – dělí se na aktivní a pasivní
- Druhy vozů a jejich bezpečnost – všechny vozy Škoda mají už 
léta stabilně 5 z 5 hvězdiček v nezávislém hodnocení Euro NCAP  
a patří k nejbezpečnějším vozům na trhu

Čistě elektrický automobil ENYAQ COUPÉ RS iV ve sportov-
ně laděném provedení tvoří vrchol nabídky značky ŠKODA. 
Jeho velkou předností je elegantní design se skulpturální-
mi tvary a krystalickými prvky, který zajišťuje dynamický 
vzhled, velkorysý prostor a vysokou funkčnost.

Enyaq Coupé RS iV: 82kWh 220kW 4×4 
Barva: černá Magic
Kola: 21" kola VISION z lehké slitiny
Doplňková výbava: elektricky sklopné tažné zařízení, boční air-
bagy vzadu, elektronicky ovládaná přední sedadla, sport paket 
TOP, tepelné čerpadlo, transport paket, asistovaná jízda 2.5, klima 
paket, family paket, infotainment TOP, služba ŠKODA prodlouže-
ná záruka na 5 let/100 000 km
Cena: 1 768 900 Kč

V Autocentru Matrix bylo předáno první vozidlo Enyaq Coupé RS 
šťastnému zákazníkovi z Prahy.

S PRVNÍM ELEGANTNÍM 
ENYAQ COUPÉ RS IV 
ODJEL ZÁKAZNÍK Z PRAHY
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Firma Dřevocentrum CZ, která je propojená se společností 
MATRIX, má v České republice řadu poboček. Jednou z no-
vých vedoucích je Lucie Štaffenová, která je v čele pobočky 
v Žatci. 

S jakými zkušenostmi jste na tuto pozici nastoupila a čím 
můžete přispět k jejímu dalšímu rozvoji?
Do pobočky Dřevocentra v Žatci jsem před třemi měsíci původ-
ně nastoupila jako obchodní zástupce, vedoucí pobočky jsem 
zhruba tři týdny. Zkušenosti mám docela bohaté. Prodávala jsem 
jako realitní makléř nemovitosti, předtím jsem prodávala autodíly  
a pracovala v autoservisu. V souvislosti s mou pozicí bych chtěla 
do Dřevocentra dostat více velkých odběratelů našich produktů  
z řad firem. To je myslím zásadní krok.

Jaké byly vaše první kroky, které jste se svým týmem udě-
lala?
Za tu krátkou dobu, co jsem vedoucí, jsem se snažila zkoordino-
vat naši činnost, aby vše bylo tak, jak má být, a na pobočce se 
dobře pracovalo.

Je u vás nabídka dostatečná, nebo byste chtěla sortiment 
rozšířit? Pokud ano, o co konkrétně?
Myslím si, že naše nabídka je dobrá, možná by chtělo sortiment 
rozšířit o dřevotřískové desky. Jinak je nabídka dostatečná, každý 
zákazník si u nás vybere to, co potřebuje.

O které produkty je ve vaší pobočce největší zájem?
Hodně jdou na odbyt „palubky“ a OSB desky, latě, prkna, hranoly 
a podobně. O tento sortiment je asi největší zájem.

Často se hovoří o konkurenčním prostředí. Pociťujete ho 
nějak ve vašem okolí?
Určitě pociťujeme. V okolí působí poměrně velké množství ma-
lých pil, které mají příznivé ceny, takže konkurence je dost velká. 

V čem spatřujete vaši konkurenční výhodu?
Máme velkou výhodu v tom, že máme naskladněno hodně mate-
riálu. Když ho zrovna nemáme, dokážeme si ho převézt z jiných 
našich poboček, což je velmi rychlé. Do druhého dne máme chy-
bějící zboží na skladě a zákazník tak nepřijde zkrátka.

CHCI K NÁM DOSTAT 
VÍCE VELKÝCH 
ODBĚRATELŮ 
NAŠICH PRODUKTŮ 

MATRIX | dřevocentrum CZ
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Na rekonstrukci historické budovy sýp-
ky v areálu Zemědělského dvora u Pra-
hy dodalo Dřevocentrum materiál ur-
čený pro opravu krovu zpracovaný na 
multifunkčním CNC stroji Hundegger 
K2i s výrobou na míru podle zadaných 
parametrů.

V této souvislosti jsou dodávány vazby 
podle projektové dokumentace, pergoly, 
přístřešky či garážová stání a dodávky ve 

formě stavebnice. Se zákazníkem jsou při-
praveny podklady na míru, k projektu je  
k dispozici i 3D animace a objednávku lze 
provést na kterékoliv z 15 poboček Dřevo-
centra CZ.

Dalších zhruba 16 metrů krychlových ma-
teriálu bylo z Dřevocentra CZ dodáno na 
rekonstrukci věže kostela Všech svatých  
v obci Stojice u Heřmanova Městce. Původ-
ní stav věže byl neutěšený, byla napadena 

červotočem a hnilobou. Konstrukce věže 
má základnu 6 × 6 metrů a je 12,5 metru 
vysoká.

Na hlavní konstrukci byly použity profily 
hranolů o rozměrech 200 × 200 milimetrů 
a maximální rozměry zpracovaných hra-
nolů měly 200 × 250 milimetrů. Část vzpěr 
byla vyrobena i s rybinovým spojem podle 
původní konstrukce. Realizátorem této re-
konstrukce byl živnostník Rudolf Chmelík.

DŘEVOCENTRUM CZ 
SE MATERIÁLEM PODÍLELO 
NA REKONSTRUKCI 
HISTORICKÝCH OBJEKTŮ

Rekonstrukce historické budovy sýpky.

Rekonstrukce věže kostela v obci Stojice u Heřmanova Městce.
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DO VÍRU PESTRÉHO 
SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA 
A ZNAMENITÝCH POKRMŮ 
JEDINĚ NA STUDÁNKU 

HOTEL STUDÁNKA, KTERÝ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ HOLDINGU 
MATRIX, PROŽIJE VELMI PESTRÉ PODZIMNÍ A ZIMNÍ KULTURNĚ-
-SPOLEČENSKÉ DĚNÍ A MÁ ZA SEBOU TAKÉ KRÁSNÉ LÉTO PLNÉ 
ZÁŽITKŮ, KDY SE ZDE KONALO NĚKOLIK SVATEB A DOŠLO I NA 
PIKNIKY, VENKOVNÍ CVIČENÍ, MNOŽSTVÍ RELAXU A ODPOČINKU  
V KRÁSNÉM WELLNESS.  

MATRIX | hotel Studánka



MATRIX INFO | 37

S příchodem podzimu byly 2. října ve společenské sále zahájeny 
oblíbené taneční kurzy, které vyvrcholí tak zvanou prodlouženou 
v neděli 18. prosince. Kurzy se konají pod vedením tanečního lek-
tora Michala Petrů s partnerkou a účastníci si mohou prakticky 
vyzkoušet základní výuku standardních tanců jako waltz, valčík, 
tango, foxtrot, blues, polka či mazurka. Součástí jsou i latin-
skoamerické tance čača, rumba, jive, samba, mambo, pro zpes-
tření rovněž tance salsa, charleston a další. Kurzy se konají od  
18 do 20 hodin.

V podobném duchu se v kongresovém sále 14. října, 11. listopadu 
a 9. prosince vždy od 20 hodin uskuteční podzimní Tančírna za-
měřená na společenské tance, jako například waltz, valčík, quick 
step, tango, polka, čača, jive, rumba, samba, country a další.  
O hudební doprovod se postará Mirek Novotný.

Hotel Studánka však nežije pouze tancem, ale prostor dává také 
„prknům, která znamenají svět“. Ve čtvrtek 8. září byli diváci v tam-
ním amfiteátru v rámci prvního Open Air Tour svědky úspěšné  
a bláznivé komedie s hvězdným obsazením s názvem Dva nahatý 
chlapi. Inscenaci kontroverzního francouzského autora Sébastie-
na Thiéryho, která v současné době slaví velké úspěchy v Paříži, 
se známými herci Martinem Zounarem, Martinem Krausem, Mar-
tinou Randovou, Danielou Šinkorovou a Michaelou Dittrichovou 
nastudoval režisér Antonín Procházka. I přes původně avizova-
nou nepřízeň počasí se dvacet minut před představením vyčasilo 
a více než 350 hostů, kteří se při této kulturní události mohli ob-
čerstvit v restauraci i amfiteátru, se zasmálo skvělé komedii. 

Hotel Studánka kromě pořádání kulturních a společenských 
akcí dbá ve velké míře i na chuťové pohárky svých hostů s dů-

razem na vybranou gastronomii. V této souvislosti byl na webu 
spuštěn nový jídelní lístek. Studánka se ve stylu Dobromily 
Rettigové prezentuje výjimečným kuchařským řemeslem, takže 
si přijdou na své milovníci chutných pokrmů z masa a také vege-
tariáni. Hoteloví kuchaři pod vedením šéfkuchaře Jana Havlíč-
ka představují skvělou gastronomickou práci a nové podzimní 
menu vyladili do posledního detailu. Zapomenout nesmíme ani 
na úžasné cukrářky, které připravují nejen báječné dezerty, ale 
rády vytvoří i dort k jakékoliv příležitosti. To vše v souladu s té-
matem a filozofií: Přijďte na Studánku ochutnat jídla, která jen 
tak doma nesvedete!

A jaké žhavé novinky a vybraná menu návštěvníky i hosty čekají? 
V rámci nového stálého a la carte menu jsou to kulajda, která je 
skutečnou stálicí, novinkou jsou naše tvarohové knedlíčky. To 
se týká i nabídky v lobby baru s novým výběrem míchaných ná-
pojů a pokrmů s výběry lokálních sýrů, delikates z uzenin farmy 
Třebešov či tataráku k pivu a vínu. K podzimnímu menu patří  
i zázvorový čaj na zahřátí. Studánka je navíc v novém kabátu  
s novými uniformami obsluhujícího personálu. 

Ke Studánce neodmyslitelně patří i okamžiky spojené s historií. 
V letošním roce, konkrétně v neděli 18. září dopoledne, byla od-
halena lavička spisovatele Karla Poláčka na Poláčkově náměstí 
v Rychnově nad Kněžnou. Poté se účastníci pěší stezkou vypra-
vili do Studánky, kde se odpoledne uskutečnilo vysvěcení kap-
ličky. Slavnostní mši vedl rychnovský farář Mariusz Jan Robak. 
Vysvěcení by mohlo být spojeno s obnovou každoročních pou-
tí. Tato tradice byla přáním manželů Ceypkových, kteří nechali  
v současné době krásně opravenou kapličku vystavět a darovali 
ji městu Rychnovu.
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Svědomitou mzdovou účetní, která již tři-
náctým rokem zpracovává mzdy zaměst-
nancům společností MATRIX a MATRIX HO-
TELS, je Radomíra Špatenková. Součástí 
týmu jako hlavní účetní společnosti Dřevo-
centrum CZ je zkušená Helena Vostřáková, 
která na tuto pozici nastoupila v únoru 
letošního roku a nahradila Blanku Tomá-
šovou, jež chtěla na vlastní žádost přejít na 
poloviční úvazek na pozici finanční účetní. 

Největší stálicí ekonomického úseku je 
Andrea Dernerová. Jako mzdová a finanč-
ní účetní se zabývá zpracováním mezd  
a účtováním dokladů pro společnost Dře-
vocentrum CZ. Další finanční účetní je Ing. 
Lenka Hlavsová. Zhruba před dvěma lety se 
rozhodla, že by se chtěla z pozice asistent-
ky ředitele posunout do oblasti účetnictví. 
Díky své cílevědomosti a také pomoci ko-
legy Dana Mikuleckého ušla velký kus cesty  
a získala mnoho účetních zkušeností.

Nejnovějším členem týmu se stala Ing. 
Hana Fialová a převzala účetnictví spo-
lečnosti MATRIX HOTELS. Jako zkušená 
hlavní účetní zvládá hravě rozmanitost ho-
telových služeb. Jedinou mužskou oporou 

týmu s dlouholetou zkušeností ve společ-
nosti MATRIX je Daniel Mikulecký. Kromě 
úkonů charakteristických pro hlavního 
účetního navíc podporuje a kontroluje pro-
ces elektronického oběhu dokladů. Posky-
tuje support divizním účetním i kolegyním 
z ekonomického úseku v oblasti účetnictví, 
daní a informačního systému.

Posilou je rovněž Justýna Ehlová. Dříve pra-
covala pro MATRIX brigádně, letos v dubnu 
nastoupila do pracovního poměru a zabý-
vá se účtováním pro společnost Dřevocen-
trum CZ. V pozici finanční účetní je rovněž 
Blanka Tomášová. Několik let pracovala 
jako hlavní účetní pro společnost Dřevo-
centrum CZ a zůstala jí věrná i nadále.

Jako první přivítá návštěvníky při vstupu 
do firmy recepční Markéta Seidlová. Kro-
mě této funkce je také důležitým článkem 
v procesu elektronického oběhu dokladů, 
který zpracovává tak, že přiděluje takzva-
né schvalovací cesty a posílá doklady do 
schvalovacího procesu. Je nám tedy ctí, 
že jsme touto cestou mohli představit náš 
zkušený tým ekonomického oddělení spo-
lečnosti MATRIX. 

MATRIX | správa

K NĚKOLIKA POZITIVNÍM ZMĚNÁM DOŠLO 
V PRŮBĚHU LETOŠNÍHO ROKU V EKONO-
MICKÉM ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI MATRIX, 
JEHOŽ TÝM SE ROZROSTL O NOVÉ TVÁŘE. 
ZA ŘÍZENÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU, ŘÁDNÉ 
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, PRAVIDELNÝ REPOR-
TING EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ, ROZ-
VOJ A MODERNIZACI PROCESŮ V TĚCHTO 
OBLASTECH JE ZODPOVĚDNÁ EKONOMIC-
KÁ ŘEDITELKA ING. KATEŘINA HONEMAN-
NOVÁ.

EKONOMICKÝ ÚSEK 
SPOLEČNOSTI 
MATRIX SE MŮŽE
POCHLUBIT 
NOVÝMI TVÁŘEMI
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SPOLEČNOST MATRIX ZÍSKALA CENU FIRMA 
ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2021

GENERÁLNÍ ŘEDITEL 
S CHOTÍ ZAVÍTALI DO 
NITRY NA VÝSTAVU 
AGROKOMPLEX

Na zámek v Dobřenicích v polovině září dorazily význam-
né osobnosti nejen z oblasti byznysu. Krajská hospodář-
ská komora Královéhradeckého kraje zde totiž oceňovala  
v šesti kategoriích Firmy roku 2021. Velkého a významné-
ho úspěchu v této souvislosti dosáhla společnost MATRIX.

V kategorii Firma do 250 zaměstnanců získala cenu Firma roku 
Královéhradeckého  kraje  2021.  Toto  prestižní  ocenění  přebíral 
Ing. Martin Bárta, projektový manažer společnosti MATRIX. „Oce-
nění je pro nás velmi příjemnou záležitostí a vnímám ho nejen 
jako poděkování za rok 2021, ale i za celých 30 let, které společ-
nost MATRIX loni oslavila. Tím je toto ocenění pro nás takovou 
třešničkou na dortu a pěkným dárkem k tomuto jubileu,“ řekl. 

Na počátku existence společnosti MATRIX bylo založení dře-
vařské firmy zaměřené na truhlářství, dřevovýrobu, lesní práce, 
těžbu a zpracování dřeva a ostatních surovin v Třebešově. Po-
stupem času se rozšiřovala o další obory, jako jsou Automotive, 
Autocentrum, výroba oken, provoz Hotelu Studánka, Dřevocen-
trum a vlastní Farmu Třebešov. 

V současné době má tato úspěšná společnost čtyři divize a tři 
dceřiné společnosti. Lidé ve společnosti MATRIX vždy cítili odpo-
vědnost za své zaměstnance, za spokojenost zákazníků a také za 
zemi, ve které podnikají. Proto podporují činnost místních spol-
ků a podílejí se na organizaci vybraných aktivit. Je tedy zřejmé, 
že získané ocenění putovalo na správnou adresu. 

Na výstavišti v Nitře se od 18. do 21. srpna konala tradič-
ní již 47. Mezinárodní zemědělská a potravinářská výstava 
Agrokomplex představující zejména hospodářská zvířata, 
zemědělskou techniku, kvalitní potraviny a přinášející in-
formace o regenerativním a precizním zemědělství. 

Jedním z významných hostů na této události byl také Ing. Libor 
Burian, generální ředitel společnosti MATRIX. Společně s chotí 
na Agrokomplex zavítal 18. srpna, kdy proběhla velmi podnět-
ná jednání se slovenskými partnery. Součástí tohoto podniku  
s jedinečnou atmosférou byla také myslivecká výstava s meziná-
rodní účastí Myslivost a příroda 2022 doplněná prohlídkou více 
než 1200 zlatých a raritních trofejí.

Generální ředitel MATRIXu je, jak známo, velkým vyznavačem my-
slivosti a Mistrem pro myslivost v Řádu svatého Huberta. V této 
souvislosti bylo na výstavě Agrokomplex v Nitře příjemným zážit-
kem zhlédnutí vystavené trofeje zlatého jelena, kterého v minu-
lém roce v době říje Ing. Libor Burian ulovil ve Staré Vodě.
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GENERÁLNÍ ŘEDITEL MATRIXU SE SYNEM 
A PŘÁTELI ULOVILI KRÁLE ZVĚŘE

CHARITATIVNÍ GOLFOVÝ TURNAJ 
PŘILÁKAL ZNÁMÉ I NOVÉ TVÁŘE, 
VÝTĚŽEK JE PŘES 200 TISÍC 

Po čase parného léta přichází podzim 
charakteristický syrovými rány, kdy 
se mlha válí nad českými luhy a háji. 
Je to první signál pro všechny mys-
livce, že přichází začátek jelení říje. 
Krásná troubení jelenů jsou magne-
tem, který zvedá všechny myslivce od 
pracovních stolů, z dílen a jiných míst 
v zaměstnání, aby si položili jedinou 
otázku: „Už troubí?“. 

Právě tak tomu bylo od pátku 9. do pon-
dělí 12. září, kdy generální ředitel spo-
lečnosti MATRIX a vášnivý myslivec Ing. 
Libor Burian přijal pozvání společnosti 

Vojenské lesy a statky, divize Libavá, aby 
zde v překrásné přírodě tohoto vojenské-
ho újezdu, v doprovodu přátel a svého 
syna Bc. Libora Buriana strávil několik 
příjemných dnů. 

Svatý Hubert byl výpravě nakloněn  
a přál přítomným lovecké štěstí. Ulovili 
totiž významného starého jelena, krále 
naší zvěře. Ing. Libor Janásek, správce 
správy města Libavá, poté nad uloveným 
jelenem vytroubil nádherné halali, jehož 
tóny se nesly nad barnovským vrchem 
a doznívaly v korunách rozsáhlých lesů. 
České myslivosti zdar!

Je velmi symbolické, že dvě jednič-
ky v číslovce jedenáct patří mezi 
andělská čísla a značí nové začátky.  
11. ročník charitativního golfu Na-
dačního fondu Aquapura, který se 
uskutečnil 24. srpna na osmnáctijam-
kovém mistrovském greenu v Golf 
resortu Kunětická Hora v Dříteči na 
Pardubicku, byl však spíše krásným 
pokračováním ještě hezčí tradice. 

Také letos si zde daly dostaveníčko desít-
ky golfistů, profesionálů i amatérů, aby 
společně se zakladateli fondu Monikou  

a Pavlem Staňkovými pomohli dobré věci 
− pacientům s tromboembolií. „Máme 
velkou radost, že mnoho z vás se účastní 
od samého počátku pořádání této skvělé 
akce. Velmi si vaší přízně vážíme,“ řekl na 
úvod turnaje před přítomnými hráči, hos-
ty a partnery zakladatel nadačního fondu 
Pavel Staněk.

Vše bylo v souladu s tradicí. Nadšenci 
golfu a dobročinnosti se sešli na stejném 
hřišti se stálými pořadateli při ukázkovém 
počasí. Na mistrovském greenu to žilo od 
samého rána, kdy do boje vyrazily první 

flighty. Mezi hrajícími nechyběl mimo jiné 
ani dlouholetý podporovatel Aquapury, 
úspěšný golfista a sportovní komentátor 
České televize David Pospíšil. 

Pořadatelé si ale něco připravili i pro úpl-
né začátečníky. Jako každoročně byla 
pro zájemce otevřená golfová akademie 
pod vedením místního manažera a gol-
fisty Pavla Krejčíka. Skvělý sportovní záži-
tek by nebyl kompletní bez dobrého jídla  
a pití, kterého bylo opět více než dost.

V odpoledním závěru charitativního gol-
fového turnaje došlo na vyhlášení vý-
sledků, obdarování těch nejúspěšnějších 
a předání šeku převyšujícího částku 202 
tisíc korun. Výtěžek turnaje je tradičně 
určen ve prospěch pacientů s trombo-
embolií, což je onemocnění projevující 
se poruchami srážlivosti krve. Oba zakla-
datelé nadačního fondu touto nemocí 
trpí, proto vědí, kde tato finanční částka 
pomůže nejvíce.

Sportovně charitativní akci podpořily nejen 
Autocentrum MATRIX, které na místě tur-
naje vystavilo elektromobil Škoda Enyaq  
s tím, že k dispozici byl rovněž poukaz na 
zapůjčení tohoto vozu na víkend, ale také 
Hotel Studánka poukazem v hodnotě  
10 tisíc korun na pobyt v hotelu i Farma 
Třebešov dárkovými balíčky chutných zvě-
řinových specialit. 
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NA JUBILEJNÍ 10. TŘEBEŠOVSKÝ VÝLET 
SE VYPRAVILO 60 ÚČASTNÍKŮ
Obec Třebešov se může pochlubit příkladnou spoluprací 
svých občanů s tamní společností MATRIX. Součástí této 
spolupráce jsou tradiční společné Třebešovské výlety, které 
v sobotu 13. srpna vstoupily do jubilejního 10. ročníku. Od 
sídla společnosti MATRIX ráno odjelo 60 účastníků včetně 
rodiny generální ředitele společnosti Ing. Libora Buriana.

Cílem výletníků bylo krásné město Litomyšl nejen s prohlídkou 
piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže doplněnou varhanním 
koncertem, ale také procházkou klášterními zahradami a ná-

vštěvou pralinkárny Chocco Caffé. Po obědě na zámku v Nových 
Hradech, při němž si výletníci pochutnávali na znamenitých po-
krmech, mohli zájemci navštívit muzeum motokol, galerii klo-
bouků i labyrint. 

Odtud výprava pokračovala do proslulých Toulovcových ma-
štalí, kde absolvovala procházku skalní krajinou do tábořiště  
v nedalekých Vranovicích. Tam si účastníci v závěru jubilejního 
Třebešovského výletu mohli opékat špekáčky či se případně 
osvěžit v hospodě Na Verandě. 

MATRIX | správa
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ÚČASTNÍCI TEAMBUILDINGU NABÍRALI 
ENERGII V PEKLE I PŘI MINIGOLFU

IKONA ČESKÉ I EVROPSKÉ GASTRONOMIE 
ZAVÍTALA DO FARMY TŘEBEŠOV

Nejen v klidu domova, ale také v každé firmě se musí umět 
odpočívat. Je totiž potřeba získat novou energii, probrat  
s kolegy i nepracovní věci, více se seznámit. Přesně v tom-
to duchu prožili zaměstnanci divize Správa společnosti  
MATRIX z Třebešova dva dny plné příjemných zážitků.

Skupina se v pátek 2. září ráno ubytovala v hotelu Vyhlídka nad 
Náchodem s krásnými výhledy na město i na majestátní vrcholy 
Krkonoš. Poté už byl čas na nenáročnou vycházku k Jiráskově 
chatě s rozhlednou, dále podél prvorepublikové pevnosti Dob-
rošov až do přírodní rezervace Peklo, což je tradiční výletní mís-
to nedaleko Nového Města nad Metují. 

V místní restauraci, kam výletníky dovedla organizátorka akce, 
ekonomická ředitelka Kateřina Honemannová, si účastníci dali 
nezbytné občerstvení. Někteří odvážlivci vyzkoušeli i specialitu 

podniku Peklo, která skutečně pálila, jako by ji uvařili sami čerti. 
V další části výletu se výletníci přesunuli do Hostince U Nováků  
v Lipí. Kromě příjemného posezení je čekal i kulturní zážitek  
v podobě zajímavé výstavy obrazů. Odtud se skupina ze společ-
nosti MATRIX vrátila zpět k hotelu Vyhlídka.

Po příjemné procházce byl vítaným zpestřením minigolf s řa-
dou záludných jamek, který prověřil zručnost hráčů, ale hlavně 
poskytl dostatek zábavy pro všechny. Po takovém sportovním 
výkonu zákonitě vyhládne. Nabitý den proto na Vyhlídce za-
končila večeře s příjemným posezením, prostě parádní zakon-
čení krásně zorganizovaného teambuildingu. Druhý den ráno 
po společné snídani se zaměstnanci divize Správa společnosti  
MATRIX z Třebešova, kteří se shodli, že tato akce po klidnějším 
letním období přispěla k vhodnému nastartování do podzim-
ních pracovních aktivit, rozjeli do svých domovů.

Téměř ikonický šéfkuchař, gastronom, podnikatel, publicis-
ta a moderátor televizních pořadů o vaření. To je Jaroslav 
Sapík, který přijal pozvání generálního ředitele společnosti 
MATRIX Ing. Libora Buriana k návštěvě zvěřinového závodu 
Farmy Třebešov. 

Tam tato hvězda nejen české, ale i evropské gastronomie dora-
zila ve středu 7. září v dopoledních hodinách. Po slavnostním 
přivítání jsme společně zamířili do zvěřinového závodu Farmy 
Třebešov, kde kolegové Irena Tomasová a Jiří Mačo provedli 
pana Sapíka prostory závodu. V této souvislosti samozřejmě ne-
mohla chybět ochutnávka produktů, které vyrábíme. 

Z prohlídky zvěřinového závodu došlo k přesunu do Hotelu Stu-
dánka, kde nás čekal oběd, při němž si vzácný host vybral naši 
zvěřinovou specialitu. Bylo evidentní, že mu chutnala, protože 
se poté se svými přáteli vrátil zpět do Třebešova a v prodejně si 
ještě nakoupil paštiky a pršut „na doma“. 



44

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
VYHRÁL PETR VLČEK, 
O VÍTĚZSTVÍ 
ROZHODLY ČTYŘI 
CENTIMETRY

JEDENÁCT ÚČASTNÍKŮ LETOŠNÍ ŘÍJE 
NA SLOVENSKU ULOVILO 10 JELENŮ

Divize MATRIX WOOD ve spolupráci s Mysliveckou společ-
ností MATRIX uspořádala v sobotu 8. října na koupališti  
v Třebešove podzimní rybářské závody, kterých se zúčast-
nilo 23 závodníků. Na toto klání je pozvali generální ředitel 
společnosti MATRIX Ing. Libor Burian a Martin Mandys, ředi-
tel divize MATRIX WOOD.

Principem závodu bylo, že se chytalo na jeden prut a jeden ná-
vazec. Rybáři nachytali 158 kusů ryb o celkové délce úctyhod-
ných 4506 centimetrů. Na prvním místě se umístil a zvítězil Petr 
Vlček s 15 kusy a 568 centimetry, druhé místo patří Jiřímu Hla-
díkovi s 15 kusy a 564 centimetry a bronzovou příčku obsadil 
Zdeněk Novák s 15 kusy a 451 centimetry.

Už po jednadvacáté byla uspořádána každoroční lovecká 
výprava v síle 11 kulovnic do krásných revírů za kamarády 
a dobrými přáteli na východní Slovensko. V letošním termí-
nu od 19. do 24. září provázelo říji příznivé, i když poněkud 
chladné, deštivé a větrné počasí. Lehký závan větru do zad 
totiž v kontaktní vzdálenosti s jelenem znamenal konec 
všem nadějím a dlouhé ticho. Velkým problémem byl také 
výskyt predátorů ‒ medvědů a vlků.

Východní Slovensko již dva roky trpí africkým morem prasat. Pro-
tože se stavy černé zvěře snížily na zhruba 10 procent, začali vlci 
lovit zvěř vysokou, což bylo znát na každém kroku. Nacházeli jsem 
stopy medvědů, s nimiž jsme se v době pobytu třikrát setkali,  
a hlavně kosti a zbytky stržené vysoké zvěře po vlčích hostinách. 

Zajímavostí bylo, že byli strženi hlavně staří a silní jeleni, kteří se 
vlčí smečce postavili. Bohužel mnohdy naposledy.

Přesto během šesti dnů jedenáct účastníků výpravy ulovilo  
10 jelenů, i když v tomto roce ve slabších bodových hodnotách. 
Zkrátka rok 2022 byl rokem osmeráků, z deseti ulovených jich 
bylo pět a nejstarší měl 13 let. Nejsilnější ulovený jelen dvanác-
terák měl pouhých 162 bodů CIC. Naproti tomu před rokem ve 
stejné honitbě a ve stejných lokalitách byl uloven jeden zlatý a pět 
medailově oceněných jelenů z celkového počtu deseti ulovených.

Našim slovenským kamarádům přejeme vše dobré, děkujeme za 
nádherné chvíle strávené při lovu v krásných slovenských horách 
a již nyní se těšíme na jelení říji v příštím roce. Lovu zdar!

MATRIX | správa
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NA PRESTIŽNÍ VELKOU 
PARDUBICKOU 
ZAVÍTALO VELKÉ MNOŽSTVÍ 
VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

V SEMINÁŘI SE POSLANEC 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZAMĚŘIL 
NA ZELENOU DOHODU

Populární dostihový závod Velká par-
dubická steeplechase, který se každo-
ročně koná každou druhou říjnovou 
neděli, vstoupil letos 9. října do 132. 
ročníku. Jak už je dobrou tradicí, nej-
starší a jeden z nejtěžších závodů staré-
ho kontinentu byl opět ve znamení sá-
zek, doutníků, klobouků, dobrého jídla 
pití. Zkrátka, významnou událostí, na 
níž nesměli chybět ani zástupci společ-
nosti MATRIX a další významní hosté.

Při tomto dostihovém svátku bylo v lóži vel-
ké množství nádherných dam a ctihodných 
pánů. Za MATRIX to byl generální ředitel 
této společnosti Ing. Libor Burian. Na závo-
diště se vypravili zhlédnout závod patnácti 
přihlášených koní také hejtman Králové-
hradeckého kraje, brig. gen. v. v. Mgr. Mar-
tin Červíček, senátor Parlamentu ČR Mgr. 
Bc. Jan Grulich, rektor ČZU Praha prof. Ing. 
Petr Sklenička, Csc., děkan ČZU Praha prof. 
RNDr. Vladimír Bejček, Csc. či Mgr. Ondřej 
Mocek, Ph.D., prorektor MENDELU.

Mezi dalšími významnými hosty byli advo-
kát, generální ředitel a jednatel Advokátní 
kanceláře Nespala JUDr. Marek Nespala, 

JUDR. Jan Malý z advokátní kanceláře Hart-
man, Ing. Karel Fišer z oblastního ředitelství 
Lesů ČR, Ing. Jiří Janota z Českomoravské 
myslivecké jednoty, Ing. Martin Jelínek, 
ředitel kontrolního odboru Pardubického 
kraje a člen Řádu svatého Huberta, a Ing. 
Libor Šmíd z MONETY Money Bank.

Vyhledávaný závod Velká pardubická stee-
plechase je ve všech ohledech výjimečnou 
událostí, kterou si letos všichni účastníci  
a významní hosté při pěkném slunečném 
dni přicházejícího podzimu naplno užili  
a zároveň si vychutnali příjemnou a neo-
pakovatelnou atmosféru na zdejším legen-
dárním závodišti.

Budoucnost Evropy závisí na zdravé planetě. Současné vý-
zvy související s klimatem a životním prostředím vyžadují 
urychlenou a ambiciózní reakci. Proto vzniklo nařízení o ev-
ropském právním rámci pro klima nazvané Green Deal aneb 
Zelená dohoda. Tím se Evropská unie zavázala dosáhnout 
do roku 2050 klimatické neutrality.

Právě Green Deal byla tématem odborného semináře přednášejí-
cího Hynka Fajmona, poslance Evropského parlamentu a jedna-
tele společnosti B&P Research, který se konal ve středu 5. října  
v Loveckém salonku v Třebešově. 

Jeho součástí byl v návaznosti na Green Deal vývoj na trhu  
s energiemi, jako jsou plyn, ropa, OZE, vodík a jádro, budouc-
nost automobilu a dopravy v Evropské unii i vývojové perspek-
tivy zemědělství a lesnictví. V zajímavém a důležitém semináři 
Hynek Fajmon nastínil další možnosti udržitelné budoucnosti.
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ZVĚŘINA Z FARMY TŘEBEŠOV 
V PODÁNÍ ŠÉFKUCHAŘE 
HOTELU STUDÁNKA ****

RECEPT 
OD ŠÉFKUCHAŘE…

SRNČÍ GULÁŠ 
S HOUSKOVÝM 
KNEDLÍKEM

• 1 kg srnčí kýty 
• 2 ks cibule
• červená paprika 
• drcený kmín 
• 5 kuliček jalovce 
• 3 stroužky česneku 
• nové koření 
• mletý pepř 
• 2 lžíce hořčice 
• 70 g vepřové sádlo

Suroviny:

Doba trvání: 140 minut
Množství porcí: 4

Cibulku nakrájíme nadrobno, zpěníme na 
sádle do tmava, přidáme nakrájené maso 
na kostky, osolíme a orestujeme. Zasypeme 
červenou paprikou a hořčicí, promícháme 
a podlijeme vodou. Přidáme nové koření, 
jalovec, pepř a vaříme 1,5‒2 hodiny, do-
kud maso není měkké. Zahustíme tmavou 
jíškou, dochutíme rozdrceným česnekem  
a necháme ještě 10 minut provařit. Hotový 
guláš podáváme s houskovým knedlíkem  
a nadrobno nakrájenou cibulkou
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MUFLONÍ HŘBET, 
PYRÉ Z TOPINAMBURU, 
KROKETY, PEČENÝ ČESNEK, 
PÁLENÁ ŠALOTKA, 
HOUBOVO-JALOVCOVÁ OMÁČKA

• 400 g mufloního hřbetu
• 20 g oloupaných topinamburů
• bílý, červený a černý pepř
• olivový olej

Maso
• 2 lžíce olivového oleje
• 2 lžičky černého pepře
• 1 lžička dijonské hořčice
• 1 lžíce nasekané petržele

Pyré
• topinambury
• mléko
• bílý pepř
• sůl

Omáčka
• 400 ml hovězího vývaru
• 1 lžíce sušených hub
• 10 kuliček jalovce
• 10 kuliček červeného pepře
• 50 ml smetany
• 50 ml koňaku
• 30 g másla
• sůl

Krokety
• 200 g brambor
• hrubá mouka 
• 1 ks vejce
• 1 lžička červeného pepře
• hladká mouka
• rozšlehané vejce
• strouhanka na obalení

Přílohy
• 1 stroužek česneku
• 1 ks větší šalotky
• 1 lžíce olivového oleje
• sůl, bílý pepř
• maldonská sůl

Suroviny:

Doba trvání: 150 minut
Množství porcí: 4

Maso očistíme, posypeme lžičkou drceného 
pepře, dáme do vakuovacího sáčku, přidá-
me 2 lžíce olivového oleje a zavakuujeme. 
Topinambury očistíme (dáváme je do vody 
se šťávou z půlky citrónu). Následně je vlo-
žíme do vroucí osolené vody a vaříme do 
měkka. Uvařené topinambury rozmixujeme 
s bílým pepřem a mlékem. Mléka přidáme, 
tak aby vzniklo husté pyré. 

Brambory uvaříme do měkka, necháme 
vychladnout, poté nastrouháme na jemno. 
Přidáme vejce, drcený červený pepř a po-
stupně přidáváme hrubou mouku. Vypra-
cujeme lehce lepivé těsto, z něj vytvoříme 
kuličky, které obalíme v klasickém trojobalu. 
Krokety předsmažíme v oleji rozpáleném 
na 150 °C cca 5 minut. Jen aby se prohřály, 
ztuhly, nikoliv aby se zbarvily do zlata. 

Vývar svaříme společně s kořením a houba-
mi do husté konzistence, přidáme koňak, 
smetanu a opět provaříme. Před podáváním 
přepasírujeme, ohřejeme a na závěr přidá-
me a na vypnuté plotně vmícháme máslo. 

Šalotku oloupeme, nakrájíme na čtvrtiny, 
česnek pouze rozpůlíme. Pokapeme olivo-
vým olejem a dáme péct do trouby přede-
hřáté na 180 °C. Pečeme, dokud nebude 
česnek měkký a na povrchu zlatý. Posypeme 
trochou drceného pepře. Šalotka bude měk-
ká, ale bez barvy. Proto ji opálíme flambova-
cí pistolí. Takto máme vše předpřipraveno, 
abychom mohli jen rychle dodělat, ohřát, 
usmažit. 

Maso vložíme do sous vide na 75 minut 
při 57 °C. Jakmile bude maso uvařené, tak 
jej vyjmeme ze sáčku, osušíme a zprudka 
opečeme na olivovém oleji. Po opečení po-
třeme hořčicí a obalíme ve směsi nasekané 
petrželky a lžíce drceného černého pepře. 
Necháme aspoň 3 minuty odpočinout, me-
zitím ohřejeme pyré a omáčku. Usmažíme 
krokety, zprudka do zlatova. Česnek a šalot-
ky ohřejeme v troubě. 

Servírujeme na horký talíř, nejdříve pyré, 
poté nakrájené maso, krokety, česnek, ša-
lotku a přidáme omáčku. Na závěr maso 
osolíme maldonskou solí a celý pokrm po-
sypeme trochou na hrubo nasekané pažitky.
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