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červenec a srpen 2017

Farma Třebešov se představila 
na Zahradních slavnostech ČZU

Generální ředitel MATRIX a.s. Ing. Libor Burian MBA společ-
ně s rektorem České zemědělské univerzity Prof. Ing. Jiřím 
Balíkem, CSc. na Zahradních slavnostech ČZU.
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Farma Třebešov na Zahradních slavnostech 
České zemědělské univerzity

Farma Třebešov přivezla své produkty na Zahradní slavnost absolventů a přátel České ze-
mědělské univerzity v Praze, která se konala 10. června. Jak je vidět na obrázku, ve stánku 
byli zleva Miloslava Marková a Irena Tomasová z Farmy Třebešov, ale také zaměstnanec 
Letoviska Studánka Jan Kopecký.

Farma Třebešov sponzoruje

Farma Třebešov s.r.o. věnovala 14. května 2017 sponzorský dar v podobě dárkových tašek se 
zvěřinovými produkty na předběžné zkoušky barvářů, které se konaly v Bartošovicích v Orlických 
horách. Na fototografii vidíme Bavorské barváře se svými vůdci, kteří úspěšně dokončili zkoušky.
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Cesta na Borneo

Největší květina světa, orangutani, 
vzácné dlouhonosé opice, mořské želvy, 
pralesy skrývající unikátní přírodní bo-
hatství. To a  ještě mnoho dalšího je Bor-
neo, třetí největší ostrov světa, kam se 
před časem podívál Alan Klus z ostravské 
pobočky MATRIX Automotive.

Vydali jsme se prozkoumat malajskou 
část tohoto ostrova. Při pohledu na  mapu 
to rozhodně nevypadá na krátký výlet. Goo-
gle hlásí vzdušnou čarou vzdálenost při-
bližně 10  000  kilometrů z  Ostravy do  Kota 
Kinabalu na  Borneu. Mezipřistání v  Dubaji 
s  prohlídkou nejvyšší budovy světa Burj 
Khalifa (828 m) a  hlavního města Malajsie 
Kuala Lumpur s  dvojčaty Petronas Twin To-
wers (452 m). Po  dlouhém letu přistáváme 
uprostřed Národního parku Mulu (Sarawak). 
Počasí nám přeje, prší jednou denně, při 

36°C a  90% vlhkosti je to příjemná sprcha. 
Národní park Mulu zahrnuje největší průcho-
zí jeskyně světa. Žije zde mnoho živočichů 
a několik tisíc druhů rostlin. Park je od roku 
2000 součástí světového kulturního dědictví 
UNESCO. Zkoumáme největší jeskyni Deer 
Cave, kterou obývají zhruba tři miliony ne-
topýrů. Večer vylétají na  lov v  obrovských 
hejnech a zastíní nebe nad námi. Vydáváme 
se na  Headhunter trail a  po  čtyřech dnech 
v nekonečné džungli letíme zpět do civiliza-
ce. Půjčujeme si auto značky Proton a  pro-
jíždíme palmovými plantážemi na  západní 
pobřeží Bornea do města Semporna (Sabah). 
Na  okolních ostrovech zde žijí tzv. sea gy-
psies (mořští cikáni) v  domech na  kůlech 
a na loďkách, spojení s mořem, ve kterém se 
rodí i umírají. Ostrov Mabul nám nabídl uni-
kátní podmořský svět plný neuvěřitelných 
živočichů, korálů a zvědavých mořských želv.

Mnohonárodnostní Borneo je jedinečné 
i gastronomickými zážitky. Znalci se shodují, 
že právě tady se soustřeďují všechny chutě 
a vůně jihovýchodní Asie. Můžete zde ochut-
nat čínská, nyonská (kombinace čínského 
a malajského jídla), indická i indonéská jídla. 
Tradiční rýžové a  nudlové pokrmy se ochu-
cují sójovými, ústřicovými a rybími omáčka-
mi, kokosovým mlékem, zázvorem, lemon 
grass a hodně, hodně chilli.  Naše cesta dále 
vede do  rehabilitační stanice  Sepilok. Pod  

dohledem ošetřovatelů zde žije přibližně 
180 orangutanů. Hlavní činností tohoto cen-
tra je péče o  zraněné orangutany, nalezené 
na  okolních banánových plantážích, nebo 
také o  orangutany objevené pracovníky re-
zervace v oblasti severního Bornea. Poslední 
zastávka je v národním parku Kinabalu, který 
je nejstarší v Malajsii, s nejvyšší horou Mount 
Kinabalu (4 095 m n. m.). Národní park Kina-
balu má unikátní ekosystém, je ceněný pro 
bohatství výskytu vzácné flóry a fauny a pa-
tří k nejvýznamnějším biologickým lokalitám 

na  světě. Roste zde okolo 600 druhů kapra-
din, z nichž mnohé jsou velmi vzácné. K vidě-
ní jsou zde rovněž různé masožravé rostliny, 
jako třeba láčkovky, které jsou dokonce en-
demickým druhem, a  také nesčetně mnoho 
orchidejí. Z  celkem 2500 druhů orchidejí, 
které rostou na  Borneu, se jich právě v  Ná-
rodním parku Kinabalu vyskytuje asi tisíc. 
Tady konečně i  ochutnáváme rozporuplné 
ovoce durian. Výstup na Mt. Kinabalu je roz-
dělen na dva dny, na vrchol je nejlépe dorazit 

při svítání, kdy je viditelnost nejlepší. Česká 
vytrvalostní běžkyně Anna Pichrtová v  roce 
2001 vyhrála místní závod a  celou trasu 
na vrchol i zpět uběhla za 3 hodiny a 8 minut! 
Na vrcholu je opravdu zima, pouhých 6°C, ale 
nádherný východ slunce nad ostrovem stojí 
za  to. Rychlá cesta dolů, sbalení věcí a  zpět 
na letiště v Kota Kinabalu. Čeká nás 24hodi-
nový let proti času a evropské počasí. Naštěs-
tí nás budou ještě dlouhou dobu hřát spále-
ná záda a pocit, že jsme z Bornea „vyždímali“ 
opravdu dost…
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Karoq získal indiánské jméno

Podle použití písmen K a Q je zřejmé, že automobilka sjednocuje názvy svých modelů 
SUV (Kodiaq – Karoq).
„Inspiraci k pojmenování modelu Škoda Karoq poskytli obyvatelé ostrova Kodiak (ostrov leží 
u Aljašky, pozn. redakce). Popis nového SUV modelu jim připomněl slovo „uyowoq“, což v je-
jich tradičním jazyce znamená „malý bratr“. Slovo „qarruk“ odkazuje na šíp, který tvoří ústřed-
ní prvek loga značky Škoda. A finální podnět pochází z hlavy jednoho dvanáctiletého chlap-
ce, jenž přišel s termínem kaaraq – ten v jazyce ostrovanů znamená „automobil“. Takto tedy 
slova „kaaraq“ (automobil) a „qarruk“ (šíp) dala základ názvu Škoda Karoq,“ informuje Auto.cz.
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Autocentrum a Škoda Auto 
vystavovali v Solnici,  

kde se sjeli reprezentanti

Autocentrum Matrix Lipovka spo-
lečně se Škoda Auto předvedlo své 
čtyřkolky včetně nového modelu 
SUV KAROQ (na  menším obrázku) 
na  sportovní akci v  Solnici, kde se-
hráli fotbalové utkání bývalí repre-
zentanti ČR spolu s výběrem Orlicka. 
Na  obrázku je mistr Evropy z  roku 
1976 Karol Dobiáš.

ROZHODNĚTE SE
A BUDE TO VÁŠ TRUMF
ŠKODA FABIA nebo ŠKODA YETI?

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů FABIA, FABIA COMBI a YETI: 4,5–5,8 l/100 km, 106–137 g/km

Modely YETI a FABIA v provedení TRUMF vás potěší skvělou výbavou, která zahrnuje 
například klimatizaci, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, rádio, přední mlhové 
světlomety, malý kožený paket a další. ŠKODA FABIA TRUMF je nabízena včetně prodloužené 
pětileté záruky v rámci paketu Mobilita Plus, s možností 50% cenového zvýhodnění na ŠKODA 
Předplacený servis, a navíc s bonusem za výkup vašeho stávajícího vozu ve výši 10 000 Kč.
Přijďte se na vlastní oči přesvědčit k autorizovaným partnerům ŠKODA nebo si objednejte 
testovací jízdu na Infolince ŠKODA, tel.: 800 600 000. ŠKODA. Simply Clever

www.skoda-trumf.cz

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou TRUMF
získáte skvěle vybavený vůz za příznivou cenu.

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Untitled-176   1 25.4.2017   16:29:12

U nás jen za 199 000 Kč
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Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2017 a vyhrajte vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.

Přijďte si užít skvělý den pro malé i velké motoristy, na kterém můžete zkrotit smečku modelů 
ŠKODA 4×4 v čele s vozem KODIAQ. Navíc Vás čeká soutěž o model ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT. 

Ofi ciální partneři projektu:

ZKROŤTE SMEČKU
Dny testovacích jízd ŠKODA 2017

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů YETI MONTE CARLO, 
OCTAVIA SCOUT a KODIAQ: 4,5–7,4 l/100km, 118–170 g/km.

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

Těšíme se na Vás:

3. 9. 2017, 9:00 - 16:30 hodin
hřiště Solnice

Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Untitled-965   1 20.6.2017   16:04:07

Ve věku 61 let zemřel 
dlouholetý zaměstnanec 
Autocentra Matrix Lipovka 
Karel Hybš.

Vzpomíná celý kolektiv 
Autocentra

Po neuvěřitelných  
dvaačtyřiceti le-
tech se s  Auto-
centrem Lipovka 
loučí  Milan Pohl, 
který míří do  za-
slouženého dů-
chodu.

V  Autocent-
ru pracoval od  r. 

1975 jako klempíř, údržbář a  řidič od-
tahové služby. V  soukromém životě se 
jeho největší zálibou stala myslivost.

Zaměstnanci Autocentra MATRIX Lipovka 
přejí Milanu Pohlovi hodně zdraví 

a životní spokojenosti.
Lovu zdar!

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Začněte svou dovolenou u nás. Profesionální kontrola Vašeho vozu vyžaduje nejen špičkové 
technologické zařízení, ale také kvalifikované a výrobcem proškolené pracovníky. Prohlídka před 
dovolenou zahrnuje například kontrolu brzd, světel, podvozku, všech náplní a dalších věcí nezbytných 
pro správný a bezpečný chod Vašeho vozu.

Kontrolu vozu před dovolenou Vám provedeme již za 149 Kč.

Více informací získáte a objednat se můžete na telefonním čísle 494 339 280-2 
nebo na www.matrix-as.cz.

SVĚŘTE SVŮJ VŮZ TĚM, 
KTEŘÍ MU ROZUMÍ NEJLÉPE

Kontrola vozu před dovolenou

Untitled-384   1 18.5.2016   12:23:14
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Divize MATRIX Windows realizovala v měsíci dubnu zakázku na dodání nových dřevě-
ných eurooken do zěmědělské usedlosti ve Slatině u Vysokého Mýta.
 Na zakázce byly použity dřevěné profily EURO68 s povrchovou úpravou v tmavě zelené bar-
vě. Členění oken bylo zachováno v původním historickém stylu, ve vchodových dveřích jsou 
použity speciální skleněné mozaikovité vitráže.
 Celkově se rekonstrukce objektu vydařila a usedlost tak opět zdobí vesnické prostředí.

Windows dodal okna pro zemědělskou usedlost

K objednávce oken v hodnotě nad 100 tis. Kč. bez DPH Aku stěrka na okna WV 5 Premium značky Kärcher ZDARMA!

AKCE PLATÍ OD 14. 8. DO 31. 10. 2017
Podmínky akce na windows.matrix-as.cz/pohodlny-zivot

ZDARMA!

 windows.matrix-as.cz
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Stavíme pilu

Vedoucí montážní party Stefan Zimmermann (vlevo) se svým kolegou.

Stavební práce na nové pilnici společnosti MATRIX v Třebešově jsou dokončeny a více 
jak měsíc probíhají práce montážní.
Za zmínku stojí jedno zajímavé číslo a  tím je číslovka 33. Přesně tolik kamionů prozatím 
přijelo a přivezlo jednotlivé technologické celky. Práce na instalaci technologie probíhají 
prozatím bez problémů, což lze přisuzovat několika faktorům. V první řadě byly zvládnuty 
v perfektní kvalitě veškeré stavební přípravy pro základy technologií, které provedla spo-
lečnost Průmstav Náchod, s.r.o. Velkou měrou se na rychlé instalaci podílí vnitřní portálový 
jeřáb, který značně urychluje celkovou výstavbu a komfort prováděných prací. V neposled-
ní řadě pak kvalita montážníků a šéfmontérů, kteří na tomto projektu pracují.

V tomto článku jsme se zeptali generálního dodavatele, společnosti  Simon Möhringer 
Anlagenbau GmbH jak tento projekt vnímají.

Je tento projekt pro vaši společnost velký, nebo patří mezi standardní realizace?
„Projekt patří mezi ty středně větší co se týče objemu prací, co se týče rozsahu a koncep-
ce, je tento projekt naprosto unikátní a dá se říci, že velmi rozsáhlý. Celý projekt zahrnuje 
osvědčenou koncepci zařízení a  jsou zde umístěny prakticky veškeré druhy strojů, které 
naše společnost nabízí. Tímto projektem naše společnost může demonstrovat širokou šká-
lu technologie pro zpracování dřeva z „jedné ruky“.“

Je v tomto projektu něco výjimečného, inovativního?
„Navržené stroje obsahují mnoho inovací a jsou zde uplatněny nejnovější poznatky, který-
mi naše společnost disponuje. Například celá technologie pásové pily je v náklonu a rámo-
vá pila je vybavena automatickým vstupem s automatickou kontrolou rychlosti posuvu.“
 
Jste spokojeni s přípravnými pracemi pro vaši technologii?
„Jsme potěšeni, že firma MATRIX rychle provedla přípravu celého místa, jako jsou základy, 
zdvihací nástroje a další zařízení. Vzájemná spolupráce je výborná, přesně cílená – tak jako 
by tomu mělo být v každém dobrém partnerství.“
 
Když se celkově podíváme na stavbu (použité materiály) a technickou koncepci, liší se 
realizace mezi západními a východními zeměmi?
„Návrh celého objektu je plně funkční a velmi atraktivní, pohodlně se tak může srovnávat 
s realizacemi např. v Německu, Rakousku či Francii. Ve spojení s naším technickým návr-
hem, osvědčenou technologií a  moderními inovativními prvky bude tato pilnice patřit 
mezi nejmodernější pily.“
 
Vyskytují se nějaké problémy v rámci komunikace s našimi pracovníky?
„Komunikace mezi společností MATRIX a Möhringer a lidmi zapojenými do procesu fungu-
je velmi dobře. Jazykové bariéry lze v praxi sotva pociťovat. Díky dobré rychlosti odezvy si 
lze požadované informace rychle vyměnit a prozatím nedošlo k žádnému narušení našeho 
harmonogramu prací.“
 
Chcete na závěr něco sdělit?
„Snad jen to, že se těšíme na první výstupy, které poběží přes novou linku.“  
 Ing. Jakub Kaloč 

Šéfmontér Färber kontroluje usazení rámové pily.



1918

Martin Šimíček pracuje pro Dřevocentrum 
CZ, a.s. (tehdy ještě pod názvem Pila Nepo-
muk) od roku 2006. Dne 16. června oslavil 
krásné čtyřicáté narozeniny. Při této příle-
žitosti jsme mu položili několik otázek.

V  Dřevocentrum CZ, a.s., pracujete již 
dlouho, jaké byly vaše začátky?

„Nastoupil jsem do  Dřevocentra ve  Velké 
Bystřici u  Olomouce jako obchodní zástup-
ce. První měsíc jsem obsluhoval zákazníky 
na  skladě a  další měsíc jsem dostal za  úkol 
sehnat si svůj pracovní stůl a židli. Následující 
rok jsem už měl k dispozici počítač. Ta doba 

byla úplně jiná než dnes, kdy obchodní zá-
stupce dostane téměř vše. Během následující-
ho roku se nám podařilo zařadit sklad ve Vel-
ké Bystřici mezi nejlepší sklady Dřevocentra.“

Na pozici obchodního zástupce jste ale ne-
zůstal...

„Na začátku roku 2010 jsem přešel do náku-
pu pro všechny pobočky, kde jsem zúročil své 
znalosti získané na studiích na vysoké škole – 
na Mendelově zemědělské a  lesnické univer-
zitě v Brně obor Dřevařské inženýrství. V této 
funkci jsem zajišťoval dostatek dřevěného 
zboží pro prodejní sklady Dřevocentra.“

Oslavenec Martin Šimíček pracuje 
„u dřeva“ od studií na vysoké škole

V  současnosti zastáváte pozici oblastního 
vedoucího. Co děláte a  které sklady máte 
na starost?

„V současnosti mám na starost sklady Ho-
donín, Velká Bystřice a Petřvald u Karviné. Ná-
plní mé práce je kontakt se zákazníky a doda-
vateli. Denně zpracovávám cenové nabídky, 
vybírám nové produkty a zajišťuji různé ob-
jednávky. Podílím se i na rozvoji jednotlivých 

skladů a na výběru nových zaměstnanců Dře-
vocentra.“

Jak trávíte volný čas?
„Svůj volný čas trávím hlavně se svou ro-

dinou – se svými dětmi. Rád hraji fotbal, 
běhám, jezdím na  kole, pracuji na  zahrádce 
nebo cestuji. Pokud vyjde čas, tak si také rád 
zajdu do lesa a věnuji se i myslivosti.“

Martinu Šimíčkovi gratulovali kolegové, zleva Michal Svoboda, Petr Cvrček (vedoucí skladu 
Velká Bystřice) a Jaroslav Bielesz.
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Partička objevila Studánku

Letovisko Studánka a jeho amfiteátr mají v současné době už takovou image, že si tam najdou 
cestu i velmi populární pořady. Amfiteátr patří ke středně velkým, pro jedinečnou atmosféru a stá-
lý kontakt publika s jevištěm si získal dobrou pověst. O kvalitách se dozvěděli i herci Michal Suchá-
nek s Richardem Genzerem, kteří patří ke stálicím známého pořadu Partička.
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„Od  znovuotevření Letoviska Studánka 
spolupracujeme s větším množstvím agentur, 
které zastupují různé umělce. Dnes už jsme 
dokonce v takové fázi, že tyto agentury oslo-
vují nás. Takže lze říci, že Partička si našla Stu-
dánku,“ upřesnil ředitel letoviska Petr Čermák, 
jak se vůbec Partička do podhůří Orlických hor 
dostala.

Pro management hotelu bylo náročné do-
ladění přesného termínu akce, protože her-
ci z  Partičky mají nabité diáře. Bylo ale také 
potřeba odhadnout počasí, protože se jedná 
o venkovní vystoupení. Na Studánce se navíc 
odehrává celá řada dalších akcí, před nedáv-
nem například Poláčkovo léto, a to se s Partič-
kou nesmělo krýt.

„Ve chvíli, kdy manažer Partičky zjistil, že je 
večerní představení vyprodané, chtěl ihned 
přidat ještě jedno odpolední. To bylo pro ho-
telový personál velmi náročné,“ dodal ředitel 
Čermák a připomněl, že každé takto hojně na-
vštěvované vystoupení je pro areál Studánky 
logisticky velmi náročné.

Zaměstnanci musí zabezpečit nejen 
příjezd aktérů a  parkování, ale také pře-
sun herců a  jejich vybavení do  amfiteátru. 
V  tomto případně byla složitost celé situace  

znásobena tím, že představení byla dvě. Když 
diváci odcházeli z  prvního vystoupení, při-
cházeli už lidé na to druhé. Navíc je třeba mít 
na  paměti, že se personál musí starat také 
o  lidi ubytované v  hotelu, který má kapacitu 
sto lůžek.

Obě improvizační show začínala oznáme-
ním, že nedorazil oblíbený herec a  režisér 
Ondřej Sokol, výborně ho ale nahradil Michal 
Novotný. Hlavními hybateli děje na pódiu byla 
ale především dvojice komiků Michal Suchá-
nek a Richard Genzer, kteří obratně spolupra-
covali s diváky v hledišti a sami si říkali o téma-
ta, která mají zahrát.

Největší aplaus sklidilo závěrečné před-
stavení zvané Party, během kterého jeden ze 
čtyř účinkujících hádá, co ostatní tři kolegové 
představují. Richard Genzer skutečně neměl 
jednoduchou roli, když měl zjistit, že jeho ko-
lega Suchánek je protiletecká mina, Michal 
Novotný rozbitý peugeot a herec Igor Chmela 
pro změnu zase zmeškaný hovor. Jejich dialo-
gům se smál při večerním vystoupení vypro-
daný amfiteátr.

Partička patřila mezi nosná představení 
kulturního kalendáře Letoviska Studánka a je 
možné, že si sem opět najde cestu.

Ze Studánky startovali Na kole dětem

V Letovisku Studánka se setkali prota-
gonisté cyklotour s  názvem Na  kole dě-
tem. Veřejná cyklotour vedla napříč celou 
Českou republikou a  v  čele pelotonu jel 
Josef Zimovčák se svým vysokým kolem. 
První etapa v  podhůří Orlickýh hor star-
tovala ze Studánky, kde účastníci přeno-
covali z neděle na pondělí 4. a 5. června. 
Hotelový tým se svědomitě postaral zá-
vodníkům o potřebné pohodlí.
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 Již devátého ročníku střeleckého závodu O pohár Generálního ředitele  
společnosti Matrix a.s. Ing. Libora Buriana, MBA se na střelnici v Česticích 23. června  
zúčastnilo 33 střelců. Bylo mezi nimi i několik účastníků pozvaných společností  
Dřevocentrum CZ a.s., MATRIX Wood a Farmy Třebešov.

Konečné pořadí:
1. místo Ing. Jiří Brandejs – Práce v lesnictví a těžba dřeva Houdkovice
2. místo Bc. Ondřej Valenda – Lesní družstvo Vysoké Chvojno
3. místo Václav Samek – Truhlářství Byzhradec

Vítězem závodů se stal Ing. Jiří Brandejs (uprostřed), vlevo druhý v pořadí Bc. Ondřej Valenda, 
na třetím místě skončil Václav Samek.

9. ročník střeleckého závodu O pohár 
Generálního ředitele společnosti Matrix a.s.
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Rybolov v Norsku

Naši čeští rybáři Martin Bestvina, Vratislav Hruška ml., Vratislav Hruška st., Bohuslav Hu-
šek, Zdeněk Klapal a Josef Tomáš vyrazili na rybolov do Norska. Farma Třebešov jim na 
zpříjemnění rybolovu dala zvěřinové pochoutky, a to klobásy a salámy.
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V třebešovském sídle firmy MATRIX 
se líbí čápům
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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 červenci a srpnu 2017
Čermák Petr MATRIX HOTELS s.r.o.
Hanuš Petr divize WOOD, Třebešov
Hebký Miroslav DŘEVOCENTRUM CZ, a.s. 
Hoffinger František DŘEVOCENTRUM CZ, a.s. 
Homolková Jana divize WINDOWS, Lipovka
Hovorka Josef divize WOOD, Třebešov
Hrábek Tomáš divize WINDOWS, Lipovka
Kalous Luboš MATRIX HOTELS s.r.o.
Krištuf Tomáš divize WINDOWS, Lipovka
Kufa Václav divize WINDOWS, Lipovka
Machová Petra DŘEVOCENTRUM CZ, a.s. 
Novotný Jan DŘEVOCENTRUM CZ, a.s. 
Štěpánek Jan divize SPRÁVA, Třebešov
Šťovíčková Lenka DŘEVOCENTRUM CZ, a.s. 
Valihorová Renáta divize WINDOWS, Lipovka
Vašátko Milan divize AUTOCENTRUM, Lipovka
Vrba Jiří divize AUTOMOTIVE, Třebešov 
Burian Libor divize SPRÁVA, Třebešov
Francová Kateřina divize SPRÁVA, Třebešov
Hájek Martin divize WOOD, Třebešov
Hlavsová Lenka divize SPRÁVA, Třebešov
Holý Milan divize AUTOMOTIVE, Třebešov
Kaloč Jakub divize SPRÁVA, Třebešov
Kovárník Zdeněk divize AUTOMOTIVE, Třebešov
Krátký Jan divize WOOD, Třebechovice p. O.
Kubelka Martin DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Lípová Zuzana divize AUTOMOTIVE, Třebešov
Novák Matěj MATRIX HOTELS s.r.o.
Plodek Roman divize AUTOCENTRUM, Lipovka
Pohl Vojtěch divize WOOD, Třebešov
Provazník Michal divize AUTOCENTRUM, Lipovka
Sládek Mikuláš MATRIX HOTELS s.r.o.
Staňková Leona divize WOOD, Třebechovice p. O.
Štok Lumír divize WINDOWS, Lipovka


