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Kouzelné prostředí letoviska Studánka bylo 

svědkem založení nové tradice. Konal se zde 

1. ročník Jarního půlmaratonu, jehož hlav-

ním partnerem bylo letovisko Studánka, ale 

své vozy přivezlo ukázat také Autocentrum 

MATRIX Lipovka.

Pod záštitou hejtmana Královéhradeckého 
kraje Jiřího Štěpána a místostarostky Rychnova 
nad Kněžnou Jany Drejslové se v sobotu 8. dub-
na vydaly na trať v lese Včelný desítky závodní-
ku nejrůznějšího věku. Závody byly pořádány 
v rámci seriálu ISCAREX pohár 2017.

„Pro vítěze jsme připravili zajímavou cenu. 
Autocentrum MATRIX Lipovka mu zapůjčí na ví-
kend novou Škodu Octavia. Navíc jsme přivez-
li nový model Kodiaq, který si mohou všichni 
návštěvníci prohlédnout,“ prozradil Miroslav 
Moravec, ředitel Autocentra s  tím, že Kodiaqa 
si mohou zájemci prohlédnout také v  Lipovce 
v pracovních dnech vždy od 7 do 17 hodin.

Hotel Studánka a Autocentrum 

na Jarním půlmaratonu
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Nejnovější verzí oblíbeného modelu se 
bude celý víkend vozit David Pecina z Eleven 
Run Teamu, který ve  slunečném počasí 1. 
Jarní půlmaraton na Studánce zvládl v čase 
1 hodina, 20 minut a 2 vteřiny.

Areál letoviska Studánka ovšem nabídl 
celou řadu dalších krásných závodů. Dospělí 
ještě běželi na trase v délce 10,5 kilometru. 
V  šesti kategoriích závodila také celá řada 
dětí, na  kterých byl vidět velký zápal pro 
běh.

Běžci, ale i  všichni diváci mohli během 
dne využít zázemí Hotelu Studánka**** s ši-
rokou nabídkou wellness a  spa procedur, 
kosmetiky, pedikúry, bazénu nebo saun. Při-
pravena byla také hotelová kuchyně a slad-
ké dobroty místní šikovné cukrářky.

Na trať se vydal a zdárně ji zdolal i ředitel hotelu Studánka Petr Čermák (vpravo), jehož živé zážitky 
najdete v rozhovoru v příštím čísle.
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MATRIX a.s. navštívil Mendelovu univerzitu 
v Brně za účelem rozšíření spolupráce mezi 
těmito dvěma subjekty. Vedení společnosti 
má zájem a  aktivně prohlubuje tyto aktivi-
ty, mezi které patří spolupráce při vyhledá-
vání témat diplomových prací, využívání 
praxe studentů v  našich provozech a  pak 
především spolupráce na  nových produk-
tech či postupech  v rámci aplikované vědy 
a výzkumu. 

S  touto brněnskou univerzitou spolupra-
cujeme velmi dlouhou dobu a  vzájemně se 
podporujeme. Nyní jsme při běžné konzul-
tační schůzce s doc. Dr. Ing. Pavlem Králem, 
který je vedoucí projektu na straně univerzity, 
v rámci projektu na téma „Modifi kace buku“ 
navštívili nejvyšší i vedení univerzity – rektora 

profesora RNDr.  Ladislava Havla, CSc. a  dě-
kana Lesnické a  dřevařské fakulty doc.  Ing. 
Radomíra Klvače, Ph.D.  Informovali jsme je 
o  současném stavu naší spolupráce, probí-
hajících testech našich projektů a  hovořili 
o rozšíření spolupráce o další aktivity. Vedení 
univerzity naopak velmi vítá, že společnosti 
MATRIX a.s. má hmatatelné výsledky a  vý-
stupy (čemuž, dle jejich slov, nebývá vždy), 
na  základě kterých je daná univerzita hod-
nocena v  rámci celé ČR. Výsledky spoluprá-
ce jednak prezentují na  akademické půdě 
a ve vědeckých kruzích a také mají možnost 
si vše vyzkoušet v praxi. Ze vzájemné spolu-
práce vzešly dva chráněné užitné vzory a pro-
bíhají práce na  dalších inovacích, které při-
nesou své výhody a možnost rozvoje oběma 
stranám. Ing. Jakub Kaloč

Schůzka na Mendelově univerzitě v Brně, 

fakultě Lesnické a dřevařské



Matrix Automotive na Iveco day v Polsku

Ve spolupráci se 3M Česko se konal ve 3M výrobním závodě laminačních lepidel v polské 
Vratislavi Iveco day, který je prvním a nejmodernějším v Evropě.
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Firma Iveco Czech Republic, lídr v  ob-
lasti výroby autobusů v  České republice, 
patří více než dvě desítky let k  význam-
ným zákazníkům divize Matrix Automo-
tive v  oblasti průmyslového broušení 
a  lepení. Iveco nominovalo své zástupce 
z oddělení technologie, výroby, konstruk-
ce, kvality i vývoje.

Nejprve jsme navštívili výrobu laminač-
ních lepidel včetně konvertingu. Druhou 
částí byla exkurze ve 3M laboratořích, kde 
se měří kvalita lepidel a  spojů. Závěrem 
jsme si prohlédli 3M ADL centrum s prak-
tickou prezentací užití nejvýznamnějších 
produktů 3M ve  všech oblastech lidské 
činnosti. Dle posledních statistik se každý 
člověk denně sedmnáctkrát potká s  vý-
robkem 3M.
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mezinárodní konference
POLYMERNÍ KOMPOZITY 2017

17. - 18. kvìtna 2017
Èeská republika

PROGRAM

PLENÁRNÍ PØEDNÁŠKY

Kompozity v Evropì a ve svìtì – aplikace, procesy, trendy 
 Wurzer G., Interessengruppe verstärkter Kunststoffe, Leoben, Rakousko

Prùmysl kompozitù v Maïarsku
 Mezey Z., EMSZ, Maïarsko

Pultruze ve svìtì
 Foller B., FOLLER s.r.o., Brno

Sekce KONSTRUKCE A VÝPOÈTY
Vedoucí sekce: Josef Køena, Jaroslav Padovec

Aplikace vláken typu PITCH do nosných komponent výrobních strojù

  numerické simulace

Simulácia prenosu mechanického napätia z kompozitnej konštrukcie na zabudovaný bezkon  
   taktný snímaè napätia

Výskum 
   bezpeènosti prevádzky leteckých kompozitných konštrukcií

Sekce TECHNOLOGIE   A  APLIKACE
Vedoucí sekce: Bronislav Foller, Petr Štrunc

Prepregy v pokrokových kompozitech – materiály, zpracování a aplikace s pøíklady
   z výrobního programu spoleènosti c-m-p GmbH   
 Lewandowski V., c-m-p GmbH, Heinsberg, Nìmecko

Novì vyvinutá konstrukèní MMA lepidla pro transportní prùmysl

Aplikace 
 Balász de Rivo, Zoltek Zrt, Maïarsko 

Zaøízení 

Studium 

Støeda, 17. kvìtna 2017
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KONFERENCE
SPOLEK PRO TECHNICKOU PODPORU 

A PROPAGACI POLYMERNÍCH KOMPOZITÙ

Ètvrtek, 18. kvìtna 2017
Sekce MATERIÁLY, VLASTNOSTI, ZKOUŠENÍ

         

VORAFORCE RTM matricové systémy: Redukce hmotnosti pro sériovou výrobu

Nová øada bezstyrénových pryskyøic ADVALITE and ULTIMATE

Rychlejší laminace SAERFLOW

Vývoj kompozitních materiálù na bio-bázi pro konstrukèní aplikace – sledování technologie na  
   listu malé vìtrné elektrárny

Materiály a technologie pro prepregy budoucnosti: GreenPreg pøístup

Stanovení mechanických charakteristik u polymerních kompozitù modifikovaných 
   biomateriálem pomocí instrumentovaného rázu a tvrdosti

Sekce MATERIÁLY, VLASTNOSTI, ZKOUŠENÍ

pøípravy polyesterových kompozitù s vyšší pøidanou hodnotou v oblasti 
   povrchových vlastností

Elektrické vlastnosti uhlíkových kompozitù

Moderní metody mechanické a dielektrické analýzy

Rádi Vás pøivítáme a ubytujeme v Hotelu Studánka****
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Zima je pro každý automobil velmi ná-

ročné období. Po  jejím skončení je důle-

žité zkontrolovat, zda je s  vozidlem vše 

v  pořádku. I  když je jarní prohlídka pro 

zákazníka jen orientační, dokáže předejít 

případným dalším problémům.

„Jarní prohlídka není určena pro majitele 
nových automobilů do dvou let stáří. S nimi 
žádné problémy nejsou. Tento typ prohlídky 
cílíme na  zákazníky vozů koupených před 
čtyřmi lety a dříve. Ve zmíněných případech 
mohu z dlouholetých zkušeností potvrdit, že 
nejčastějším problémem bývá špatná geo-
metrie kol. Například na  podvozku u  fabií 
jsou v nevyhovujícím stavu silentbloky, tedy 
všechny gumové díly, které tlumí nárazy,“ 
upozorňuje vedoucí servisu Autocentra v Li-
povce Josef Krynek.

Dalším problémem je fakt, že většina řidi-
čů nedodržuje servisní plán úkonů a výměny 
provozních kapalin. Je potřeba také zkont-
rolovat stav autobaterie, výfuku nebo brzd, 
které mohou být poškozeny solí.

Letošní zima měla po  delší době sílu, 
a proto by se neměla jarní prohlídka vozidla 
podcenit.

Jděte na jarní prohlídku!

Předejdete problémům

Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu

PEČOVAT 
   JE NORMÁLNÍ
  Sezonní uskladnění Vašich
pneumatik za 499 Kč

MATRIX a.s.

Lipovka 142
516 01  Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 339 280-2
www.matrix-as.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
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Automobilka Škoda Auto vstoupila do nové éry své existence. Sedmimístným modelem Ko-
diaq (nahoře), který si můžete vyzkoušet v Autocentru MATRIX v Lipovce, rozšířila svou širo-
kou paletu modelů. Navíc byla představena také nová Octavia, která je výrazně inovovaná 
a pyšní se novým sebevědomým designem.

Autocentrum Lipovka má co nabídnout



Jana Drbolová rozšířila tým divize MATRIX 

Windows, nastoupila na  pozici koordiná-

torky montáží a  záručního a  pozáručního 

servisu.

Nastoupila jste na  nově zřízenou pozici 

koordinátorky montážních prací a  pod-

pory zákaznického servisu. Co tato práce 

obnáší?

„Náplní mojí práce je především koordinace 
montážních skupin a servisního technika. Pro 
zákazníky zajišťuji záruční a  pozáruční servis, 
pro který připravuji cenové nabídky a násled-
ně domlouvám vyhovující termíny montáže 
a  servisu. Jakmile je ve  výrobě dokončována 
zakázka, domlouváme se zákazníkem den 
a hodinu nástupu na montáž, přístup na stav-
bu a  způsob průběhu realizace celé zakázky 
od  případné demontáže původních oken až 
po montáž a zednické začištění. Den před vy-
chystáním zakázky připravím expediční listy 
a předám pro kompletaci do skladu, kde sklad-
ník zakázku připraví a  následně vyexpeduje. 
Po  návratu montážníků a  servisního technika 
překontroluji kompletnost provedených prací 
na předávacím protokolu a následně zakázku 
předávám k fakturaci. U dlouhotrvajících pro-
jektů vytvářím na  konci měsíce soupis doda-
ných prvků a  provedených prací a  po  odsou-
hlasení se stavbyvedoucím opět předávám 

podklady k  dílčí fakturaci. Zajišťuji tím kom-
pletní zákaznický servis.“
Zákaznický servis? To znamená, že vaše 

práce je hodně o komunikaci?

„Určitě ano. Vyřizuji mnoho telefonátů 
a e-mailů s požadavky našich zákazníků. Kro-
mě toho ještě komunikuji s výrobou a skladem. 
Pak to vše musím zpracovat tak, aby celkový 
servis byl co nejefektivnější a bezproblémový.“
S  kým je těžší komunikovat, s  fi remními 

nebo s koncovými zákazníky?

„Denně jsem v  kontaktu s  příjemnými 
a spolupracujícími lidmi, ale také s těmi, kte-
ří jsou nepřístupní, anebo nemají prostě svůj 
den. I přesto musím vše dojednat slušně, ko-
rektně a k oboustranné spokojenosti. Koneč-
ný zákazník je ale celkově náročnější. JNapří-
klad je složité naplánovat servis u pracujícího 
člověka, který se z  práce vrací až pozdě od-
poledne. I  takové požadavky nakonec doká-
žeme splnit. Komunikace se stavbyvedoucím 
bývá mnohdy jednodušší i proto, že je to člo-
věk, který přesně ví, co a kdy potřebuje kvůli 
koordinaci dalších prací na stavbě.“
Co se s vaším nástupem do fi rmy změnilo?

„Nyní je celkově rychlejší řešení reklamací 
a  servisů. Zavedli jsme i  jednodušší elektro-
nickou evidenci montáží a  servisů, kterou 
mají k  náhledu i  obchodníci. Každý má tak 
dokonalý přehled o tom, jak a kdy se realizu-
je zakázka u jeho zákazníka. Velký přínos má 
i  vylepšená logistika při plánování výjezdů, 
kdy dochází ke kumulaci více zakázek do jed-
noho výjezdu. Firmě to přináší úsporu v  ná-
kladech a  zákazníkům se výrazně zkracuje 
čekací doba.“

Řešení reklamací a servisu je rychlejší
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V nedávné době proběhla montáž nových 

dřevěných oken v  Lupenici u  Rychnova 

nad Kněžnou v  budově bývalé Obecní 

školy. V  současnosti budova slouží jako 

obecní úřad.

Dodána byla dřevěná eurookna Matrix 
68. Velký důraz byl kladen i na povrchovou 
úpravu, která je prováděna vodou ředitel-
nými lazurovacími barvami Rhenocoll naná-
šenými vysokotlakým nástřikem, který za-
jišťuje oknům dlouholetou bezúdržbovost. 

Našim zákazníkům nabízíme výběr ze široké 
škály odstínů. Dobré tepelněizolační vlast-
nosti oken jsou umocněny několika mož-
nými druhy pryžového těsnění po  obvodu 
křídla. Celoobvodové kování ROTO NT za-
jišťuje čtyřpolohové otvírání oken. Nezbyt-
nou součástí našich oken je mikroventilace. 
Zákazník má možnost si vybrat z  několika 
variant zasklení, od  izolačního dvojskla, 
ttónovaného až po ornamentální, případně 
bezpečnostní zasklení. 

Realizace v regionu
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I  když fotografi e hovoří samy za  sebe, do-

volím si zmínit několik dalších informací 

o naší nové pilnici v Třebešově.

Vlastní objekt pilnice již získává svou fi nální 
podobu a připravují se základy pro velké tech-
nologické celky. Veškeré základy - na doporu-
čení geologa - jsme podpořili  mikropilotami, 
které sahají do 6-8 m hloubky a  jejichž celko-
vý počet se blíží 40 kusům. K  tomuto kroku 
jsme se rozhodli také s  cílem zabránit vibra-
cím a  dalším negativním vlivům pro nejbližší 
okolí – to jsou další přínosy nové technologie. 
Byl dovezen portálový jeřáb s  rozpětím 36 m, 
který byl přepraven vcelku! Vzhledem k dnešní 
husté dopravě a rozměrům místních komuni-
kací patří řidičovi soupravy a jeřábníkovi, který 
v hale s téměř hodinářskou prací umístil portál 
na  své místo, velké uznání. V  projektu máme 
několik vlastních inovativních řešení, které 
nejsou na  obdobných provozech obvyklé – 
například provedení zásobních boxů na pilinu 
a kůru nebo zdvihací lávka pro výměnu páso-
vých listů. Ing. Jakub Kaloč

Stavíme pilu

Hlavní budova nové pilnice společnosti MATRIX v Třebešově má úctyhodné rozměry. Vpravo detail zákla-
dů dráhy pásové pily.

Ing. Jakub Kaloč (druhý zprava) informuje kole-
gy (Ing. Martin Bárta, Ing. Libor Burian, MBA 
a Richard Ferkl) o aktuálním stavu a probíhají-
cích pracích v projektu nové pilnice.
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Pila divize MATRIX Wood v  Třebechovi-

cích pod Orebem se specializuje na pořez 

dubové kulatiny, které je ale u  nás v  po-

slední době velký nedostatek.

„I  vzhledem k  celkovému nedostatku du-
bové kulatiny na  trhu jsme schopni z  větší 
části vykrývat poptávku našich zákazníků, 
řežeme ve  dvousměnném provozu, i  z  toho 
důvodu probíhá celoroční výkup kulatiny,“ 
říká Richard Ferkl, ředitel divize Wood, spo-
lečnosti Matrix, a.s.

„Po  sortimentu z  dubu je stále větší po-
ptávka, což nás samozřejmě těší, ale na dru-
hou stranu zavazuje, abychom dostáli vzrůs-
tajícím požadavkům,“ dodává ředitel Ferkl.

V Třebechovicích má MATRIX své dubové 
zásoby již prodané, a proto potřebuje získat 
nové zdroje. Máte dubovou kulatinu? Nevá-
hejte se ozvat!

MATRIX Wood – specialista na DUB

Ing. Petr Kouřil je odpovědný za prodej dubových produktů.

VÝKUP KULATINY: DUB
e-mail: martin.hajek@matrix-as.cz; tel. +420 777 712 709, www.matrix-as.cz
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V průběhu měsíce března jsme uvedli na trh dva nové produkty. Jedná se o smrkové palubky, 
vyráběné exkluzivně pro síť našich prodejen v přebalu s logem a kontaktem na Dřevocent-
rum CZ. Palubky o rozměrech 14 x 121 x 4000 mm a 19 x 146 x 4000 mm v kvalitě AB za přívě-
tivé ceny naleznete na našich prodejnách.

Nové produkty v síti Dřevocentra CZ
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Začátkem března nastal dlouho očekávaný 

okamžik – do  pardubického Dřevocentra 

byla dodána nová olepovačka hran. Býva-

lou olepovačku zn. Brandt tak nahradila 

nová SCM. Konkrétně se jedná o  typ SCM 

Olimpic K560. Tento přístroj byl pořízen 

za  účelem zkvalitnění služeb pro stálé 

i nové zákazníky.

Olepování hran je nedílnou součástí servi-
su pro truhláře, kteří si u nás nechávají nakou-
pený materiál zpracovat. Díky novému stroji 
budeme moci nejen olepit větší množství 
materiálu, zároveň budeme schopni vyho-
vět náročnějším zákazníkům z  hlediska kva-
lity ofrézování jednotlivých druhů ABS hran. 
V ideálním případě je pak námi olepený mate-
riál přímo připravený k montáži, tzn. není ho 
potřeba nijak začišťovat nebo obrušovat. Dal-
ší novinkou je možnost lepení PUR lepidlem, 
které má výborné vlastnosti při kontaktu 

s  vodou. Takto olepený materiál může v  ex-
trémním případě ležet ponořený do  vody, 
a  pokud nikde není narušen, nijak se nezne-
hodnotí. Takováto odolnost vůči vodě a  vlh-
kosti je velmi vítaná při použití v koupelnách, 
kuchyních a dalších prostorech, kde může do-
jít k bezprostřednímu kontaktu s vodou. Další 
novinkou u  tohoto stroje je možnost zvolit 
bílý odstín nanášeného lepidla. Velkou výho-
dou je, že v případě lepení bílých/světlých de-
korů lepidlo netvoří mezi ABS hranou a olepo-
vaným kusem lamina často viditelný přechod.

V rámci pořízení tohoto stroje muselo také 
dojít k  renovaci a  zvětšení strojních prostor. 
Bylo pořízeno nové – větší a  tím pádem vý-
konnější – odsávání. Nové odsávání zajišťuje 
nejen nižší prašnost na pracovišti, ale zároveň 
se podílí na  čistotě olepených dílců, a  díky 
jeho výkonu nemá nová olepovačka tendenci 
se zanášet zbytky odfrézovaného materiálu 
a její údržba je tak o něco snadnější.

DC Pardubice má novou olepovačku
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Farma Třebešov neustále rozšiřuje 
svou bohatou nabídku produktů.

Přijďte ochutnat! 

Farma Třebešov má nové produkty

Třebešovská pikantní klobása se zvěřinou.

Třebešovský páreček ve skopovém střívku. Divočák ve vlastní šťávě.

Třebešovský vuřt se zvěřinou. Farmářské párky.

Farmářské špekáčky.
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KAŽDÝ PÁTEK od 14 do 17 

hod. je připravené k  pro-

deji čerstvé 

TEPLÉ UZENÉ

- farmářský bochánek

- krkovička 

- bůček

JARNÍ AKCE 

FARMY 

TŘEBEŠOV

AKČNÍ CENA NA DUBEN!!!

Třebešovský vuřt se zvěřinou 126,-  AKCE: 116,-

Zvěřinová klobása ,, Lucinka“ 224,-  AKCE: 214,-

VHODNÉ KE GRILOVÁNÍ

Akční ceny platí ve všech uvedených prodejních 

místech po celý měsíc duben!

zpracovatel zvěřiny a výrobce 

Českých kvalitních uzenin 

se zvěřinou i bez

Vyrábíme uzeniny dle tradičních receptur 
s vysokým obsahem masa bez separátu, 

soji, barviv a náhražek masa.

Naše výrobky najdete na adrese: 
• prodejna MASO - UZENINY - Havlíčkova ulice 

na pěší zoně v Rychnově n. Kn.
• podniková prodejna v místě zpracování 

- Třebešov 1 (v areálu fi rmy Matrix a.s.)
• prodejna potravin v Lípě nad Orlicí
• prodejna potravin v Černíkovicích

• prodejna potravin a zdravé výživy U GINA 
v Kostelci nad Orlicí - náměstí
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V areálu střelnice v Česticích se v sobotu 11. března konala zabijačka společnosti MATRIX.

MATRIX zabijačka v Česticích

Na návštěvě zbrojovky

Generální ředitel společnosti MATRIX a.s. 
Ing.  Libor Burian navštívil 8. března 2017 
v doprovodu svého syna Libora Buriana ml. 
českou zbrojovku Uherský Brod. V ruce drží 
první vyrobenou pistoli  CZ 75 s  výrobním 
číslem OOOO1 a jeho syn drží kulovnici mo-
del  550 v Africké ráži Rigby 416.
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Probouzení lesa Včelného

V neděli 9. dubna se počasí opravdu vydařilo

a tak spousta lidiček do přírody vyrazilo.

Jako každý rok přišli na Studánku probudit les Včelný,

který je na jaře neodolatelný.

Přišlo jich tentokrát moc, moc a mnoho

a s chutí a úsměvem pustili se do toho.

Skákali, četli, prolézali, 

svoje těla pořádně  si protahovali,

všechna cvičení až do cíle si pamatovali.

Nápověda mamky nebo tatínka se občas hodila,

celá rodina dnes přece cvičila.

Domů odnesli si knížku s návody

a snad i kousek lesní pohody.

A odpověď na hádanku – jak se budí motýli,

kteří na Studánce mají svojí zahrádku?

Probudí je ptačí zpěv a teplíčko

a tak děti splnily i jejich  přáníčko

a nakreslily jim krásné sluníčko.

Přijďte se na Velikonoce podívat

a třeba jim i zazpívat.
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Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let. 

Matrix, a. s., Matrix HOTELS, s. r. o. a Dřevocentrum CZ, a. s.

Společenská kronika

naši oslavenci v dubnu 2017

Ptáčková Eva MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka
Pomikálek Martin MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka
Jungová Lenka MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka
Bubnová Žaneta MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka
Kohoutek Miroslav MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka
Široká Petra MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka
Havlíček Jan MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka
Karásek Petr divize WINDOWS, Lipovka
Žampach Aleš divize WINDOWS, Lipovka
Hanuš David divize WINDOWS, Lipovka
Drbolová Jana divize WINDOWS, Lipovka
Fajt Michal divize WOOD, Třebešov
Kubový Zbyněk divize WOOD, Třebešov
Hloušková Zdeńka divize WOOD, Třebešov
Cejnar Jiří divize WOOD, Třebechovice pod Orebem
Brandejsová Jaroslava divize WOOD, Třebešov
Štajnerová Kamila divize AUTOMOTIVE, Třebešov
Myška Dušan divize AUTOMOTIVE, Třebešov
Bořek Vladimír divize AUTOCENTRUM, Lipovka
Hanus Tomáš divize AUTOCENTRUM, Lipovka
Jedlička Ladislav divize AUTOCENTRUM, Lipovka
Pohl Milan divize AUTOCENTRUM, Lipovka
Povalačová Olga divize AUTOCENTRUM, Lipovka
Kejval Miroslav divize AUTOCENTRUM, Lipovka
Špatenková Radomíra divize Správa, Třebešov
Baroňová Monika DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Tarant Jiří  DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Salavcová Hana DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Polívka Lukáš DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Bogdan Lubomír DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.


