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Chybí nám technicky vzdělaní odborní-

ci! Tuto větu doslova křičí většina fi rem 

nejenom v  podhůří Orlických hor. Ja-

kým způsobem lze mladé lidi přitáhnout 

k technickým oborům ukázalo o předpo-

sledním březnovém víkendu Dřevocent-

rum, a.s.

„Dřevocentrum se snaží sponzorováním 
výstavy modelových železnic podporovat 
aktivity mládeže. Chceme, aby se dnešní 
mladí lidé zabývali podobnými věcmi a ne-
seděli pouze u  počítačů,“ upřesnil vedoucí 
dobrušského Dřevocentra Jiří Smola, proč 
se jeho zaměstnavatel rozhodl výstavu pod-
pořit.

Akce se konala o víkendu 19. a 20. břez-
na v  prostorách Střední průmyslové školy 
elektrotechniky a  informačních technologií 
v Dobrušce a pořádal ji Dětský modelářský 
kroužek v České Skalici.

„Naše činnost není jenom o  lepení vláč-
ků a  dalších modelů. Děti učíme základům 
truhlařiny, elektrotechniky a také digitaliza-
ci. Dokázali jsme dokonce spojit modelové 
vláčky a počítače,“ upřesnila činnost krouž-
ku Ivana Karlíčková, která také řekla, proč 
spolupracují s Dřevocentrem.

„Začalo to hledáním materiálu na stavbu 
kolejiště a  modulové železnice. Naše kon-
strukce jsou z překližky a nedá se na  jejich 
sestavení použít obyčejný materiál. Větši-
nou pracujeme s 12 mm překližkou z břízy, 
ta je lehká. Když se jednotlivé moduly pře-
nášejí, skládají se do  beden a  ty nesmí být 

příliš těžké. Hledali jsme kompromis mezi 
kvalitou a  cenou a  nakonec jsme skončili 
u dobrušského Dřevocentra.“ vysvětlila Iva-
na Karlíčková.

Výstava by se nekonala bez prostor, 
které poskytla Střední průmyslová škola 
v Dobrušce v čele s ředitelem Milanem Mar-
šíkem.

Dřevocentrum CZ podporuje zájem o techniku

Vedoucí dobrušského Dřevocentra Jiří Smola 
si vyzkoušel roli výpravčího.
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„Na výstavě je vidět spousta elektrotech-
niky a  informačních technologií, což jsou 
obory, bez kterých se řízení modelové že-
leznice neobejde, a které zde vyučujeme. Je 
to takové symbolické propojení,“ prozradil 
ředitel Maršík a doplnil i další zajímavý fakt. 

„Zájem o modelovou železnici může urči-
tě pomoci při výběru budoucího zaměstná-
ní. Když děti končí základní školu, něco jim 
musí pomoci orientovat se na správné obo-
ry, které jim dají šanci na získání zajímavého 
a dobře placeného zaměstnání. Absolventů 
technických oborů je v  současné době ne-
dostatek a do budoucna to zřejmě bude po-
dobné. A  zájem o  techniku může podpořit 
právě propojení s modelařinou.“

Věřme, že podobná spolupráce fi rem 
se školami či odbornými kroužky pomůže 
ke zvýšení počtu a kvality technicky vzděla-
ných studentů. Cestu ukazuje právě Dřevo-
centrum.
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V průběhu měsíce března připravilo Dřevocen-
trum CZ pro své zákazníky sérii školení o nátě-
rových systémech OSMO. Účastníci se tak mohli 
dozvědět spoustu užitečných informací a  také 
si vyzkoušet aplikaci jednotlivých systémů.

Dřevocentrum školilo své zákazníky
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V Medlešicích mají oslavence

V Medlešicích u Chrudimi mají oslavence. V místním Dřevocentru pracuje pan Váňa, které-
mu bylo krásných 70 let.
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Z historie Matrixu aneb Vzpomínejte s námi - č.10

Rekonstrukce zasedací místnosti 
ve sklepním prostoru
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Výroční členská schůze Myslivecké 
společnosti Matrix, a.s.

Na výroční členské schůzi se spolu setkali generální ředitel společnosti Matrix, a.s. 
Libor Burian (vlevo) a ředitel České lesnické akademie Trutnov Jan Korbelář.

Společná fotografi e šesti nejaktivnějších členů MS Matrix, a.s při odměňování a poděkování 
za odvedenou práci v honitbě a pro Českou myslivost.

Výroční schůze se konala 19. března 2016 v  kulturním domě v  Třebešově za  účasti členů 
MS Matrix, a.s. a mnoha dalších zástupců institucí a mysliveckých  společností.
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Po zimě je důležité mít přehled o stavu vozidla

Ladislav Jedlička nastoupil do fi rmy Ma-

trix na  pozici servisního poradce vloni 

v  květnu po  studiu vysoké školy v  Par-

dubicích, oboru Elektrotechnika a infor-

matika. V současnosti to tedy bude již té-

měř rok od doby, co zde začal pracovat. 

Jeho hlavní pracovní náplní je kontakt 

s  cílovými zákazníky. Zákazníci za  ním 

nejčastěji přicházejí s  požadavkem 

na  objednání termínu servisní prohlíd-

ky, případně kvůli dojednání nákupu 

nových kol či dílů. Servisní a  technické 

prohlídky zajišťuje Autocentrum během 

jednoho dne, řešení pojistných události 

zabere více času.

„K pracovním povinnostem mi nově při-
byly ještě pojistné události. Většinou se jed-
ná o opravy vrácených vozů od zaměstnan-
ců Škoda Auto,“ doplňuje nová posila divize 
Autocentrum. 

Nejaktuálnějším tématem právě probíha-
jící sezony je jarní kontrola aut. 

„V autorizovaném servisu se zaměřujeme 
především na podvozek, výměnu kol, kont-
rolu vzorku a doplnění provozních kapalin. 
Navíc zákazníkovi zprostředkujeme i  dia-
gnostiku, na  základě které mohou zjistit 
eventuální závady na automobilu. Případně 
upozorníme zákazníka na závadu a doporu-
číme její opravu či výměnu. Zároveň zkon-
trolujeme i  funkčnost stěračů a  ostřikova-
čů. Celkově je důležité mít přehled o  tom, 
v jakém stavu je vůz po zimě,“ dodává pan 
Jedlička.

Kromě jarní kontroly aut je v  současné 
době nejvíce vyhledávanou službou vy-
čištění klimatizace po  zimě a  výměna kol. 
Za  cenu 635 Kč v  autoservisu vymění kola, 
dohustí je, umyjí a uloží ve skladu. Tato akce 
probíhá každoročně na jaře a na podzim.
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Připravili jsme pro Vás pestrou 
nabídku letních pneumatik 
se slevou až 25 %. Samozřej-
mostí je přezutí a uskladnění 
pneumatik za výhodné ceny. 
Nezapomeňte po zimě také včas 
naplánovat servisní prohlídku 
svého vozu. Provedeme diagnos-
tiku, zkontrolujeme podvozek, 
brzdový systém a mnoho dalšího. 
Sháníte-li nosiče na střechu nebo 
jiné prvky příslušenství, bude se 
Vám hodit až 15% sleva.

Servisní prohlídka 
za 249 Kč

PEČOVAT JE NORMÁLNÍ

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

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 94–110 g/km

Pokračujte, kde ostatní končí. Stylová, prostorná a bezpečná Fabia Combi 
s pětiletou zárukou a zvýhodněním 30 000 Kč může být Vaše již od 238 890 Kč 
při financování se ŠKODA Financial Services. Seznamte se s vozem ŠKODA 
Fabia Combi přímo u nás.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ
ŠKODA Fabia Combi 
měsíčně již od 3 599 Kč*

Zvýhodnění 
30 000 Kč*



Našimi klienty je většina automobilek

Jiří Držmíšek pracuje v  logistické sekci 

divize Automotive. Čtenářům Matrix Info 

prozradil několik zajímavostí ze své prá-

ce, ale mluvil i o fotbalu.

Jaké byly vaše začátky v Matrixu?

„První dny v práci pro mne bylo vše nové, 
nastoupil jsem na pozici, kde jsem se musel 
seznámit se spoustou nových věcí. Přišel jsem 
z fi rmy Johnson Controls, kde jsem montoval 
sedačky, takže to pro mne byla velká změna.“
Jak dlouho již pracujete v Matrixu?

„V  Matrixu pracuji již devět let, nastoupil 
jsem v dubnu roku 2007.“
V čem spočívá vaše práce?

„Zajišťuji logistickou podporu pro naše 
obchodní zástupce, kteří mi dávají objed-
návky k  vyřízení. Jakmile obdržíme zboží, 
tak jej musíme následně vyskladnit do  na-
šich skladů v  Třebešově. Poté je toto zbo-
ží dopravováno k  našemu koncovému 
zákazníkovi.“

Které značky distribuujete?

„Jsme autorizovaný distributor pro pro-
dukty zejména značek Dynabrade, 3M, DOW 
automotive a  Acralock a  samozřejmě máme 
v našem portfoliu širokou škálu zboží i jiných 
značek.“
Jak se vámi prodávané produkty změnily 

od doby, kdy jste v Matrixu začínal?

„Především se zvětšil objem prodávaných 
produktů, protože jsme navázali obchodní 
spolupráci s novými zákazníky. Mezi zbožím 
se objevila také celá řada novinek za účelem 
stále lepšího uspokojení potřeb našich zá-
kazníků.“
Kam všude dodáváte?

„Našimi klienty je většina automobilek 
na  území naší republiky, namátkově mohu 
zmínit Toyotu, Škodovku nebo například Hy-
undai.“
V  létě jste se účastnil tradičního fotbalo-

vého turnaje Matrix Cup. Jak se vašemu 

týmu dařilo?

„Je to jako na houpačce. Jednou jste naho-
ře a podruhé dole. Tentokrát to dopadlo pro 
náš tým dobře a po neúspěšném osmnáctém 
ročníku zůstal tentokrát pohár doma v  Tře-
bešově.“
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Jan Motl je novou tváří divize Automotive
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Od  1. dubna nastoupil na  pozici pra-

covníka marketingu divize Automotive 

Jan Motl, který tak na  pozici nahradil 

Ing.  Viktora Hladkého, jenž bude nově 

zastávat funkci managera kvality divize 

Automotive.

Jan pochází ze Slatiny nad Zdobni-

cí, kde současně žije se svou partner-

kou a  roční dcerkou. Jan je absolventem 

Střední průmyslové školy v Rychnově nad 

Kněžnou a  mezi jeho záliby patří rodina, 

automobilismus a nové technologie.

„Jsem rád, že mohu pracovat na této po-
zici a doufám, že do divize Automotive při-
vanu svěží vítr a nové myšlenky,“ zhodnotil 
Jan Motl

www.matrix-as.cz 

brusné | lepící | tmelící

materiály 
na úpravy 
povrchů
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Matrix, a.s. divize Windows se zúčastnila 

19. Hradecké stavební výstavy, kde mimo 

jiné představila novinky ze své výroby a po-

skytla informace k  dotačnímu programu 

Nová zelená úsporám. Výstava se konala 

v kongresovém centru Aldis ve dnech 18. až 

20. března 2016.

Velký zájem byl o všechny kategorie výrob-
ků, převážně pak o  nadstandardní profi lové 
řady. U  plastových prvků o  profi lový systém 
Gealan S9000 s  použitím trojskla se součini-
telem prostupu tepla Ug = 0,5 W/(m2.K), dře-
věných oken řady IV 92 o  stavební hloubce 
92mm a hliníkových oken v systému ALUPROF 
MB 86 Aero, kde můžeme dosáhnout celkové-
ho Uw=0,8 W/(m2.K).

Jakékoliv další informace ohledně oken 
a  dveří jsme připraveni poskytnout na  našich 
obchodních kancelářích v Lipovce nebo Salo-
nu vchodových dveří Hradec Králové.

Divize Windows se představila 

na 19. Hradecké stavební výstavě

plastové | dřevěné | hliníkové
výroba oken a dveří

800 189 000
www.matrix-as.cz 
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Mají okna od Matrixu

Přízemní novostavba rodinného domu 
v  České Skalici splňující přísná kritéria 
pasivního domu – použití hliníkového 
profi lového systému ALUPROF MB 86-SI.

Výroba a montáž plastových oken, hliní-
kových dveří a venkovních žaluzií do mo-
derní novostavby Základní umělecké 
školy v Holicích.
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Pracovní podmínky se zlepšily

V Matrixu pracuje Miroslav Rýsl přes devatenáct let a patří mezi stabilní členy 

týmu divize Wood. Z pozice mistra pilnice a sušáren řeziva měl možnost pozo-

rovat množství změn, které se v Třebešově během let odehrály.

Jak vnímáte rozdíl mezi Matrixem před devatenácti lety a dnes?

„Stačí se podívat na stránky Matrix Info, kde vycházejí staré fotografi e a tam to 
jasně vidíte. Já jsem nastupoval v  době, kdy se dokončovala hlavní budova. Ko-
lem ní se chodilo v blátě, stejné to bylo i na manipulačním skladě, dnes jsou všude 
zpevněné plochy. Na  pilnici došlo za  dobu, kdy jsem tady, k  některým změnám 
a  ke  zlepšení pracovních podmínek hlavně přidáním nebo výměnou některých 
strojů. Pracovní podmínky se určitě zlepšily. Všechny úpravy musí být znát, kdyby 
ne, tak je zbytečné je přeci dělat.“
Čím se v Matrixu přesně zabýváte?

„Moje pozice se ofi ciálně jmenuje mistr pilnice a sušáren řeziva. Mám na starosti 
zaměstnance ve  výrobě a  pořez na  pile. Se zákazníky domlouvám odběry zboží, 
přijímám od nich objednávky a  ty následně zadávám do výroby. Poté  provádím 
expedici řeziva. “
Dělal jste na této pozici od začátku vaší práce pro Matrix?

„Začínal jsem jako mistr na sušárnách, kde se suší řezivo nejenom pro zákazníky, 
ale také pro naši vlastní  spotřebu hoblárny.  Asi po třech letech jsem k sušárnám 
přivzal také pilnici a dnes mám na starosti ještě výrobu štafl í a hoblovaný program.“
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Rozvoz kůry je v plném proudu. Zákazníci divize Matrix Wood přivítali novinku 

letošního jara - rozvoz kůry v Big Bagu.
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Vstupte do jara s mulčovací kůrou od Matrixu

Našim zákazníkům dodáváme mulčovací kůru pro okrasný a  reprezentativní 

vzhled zahrad a záhonů. Mulčovací kůra však nemá pouze estetický a dekorativ-

ní efekt, ale při správném použití zabraňuje růstu nežádoucích plevelů a udržuje 

rostlinám vlhkost i během nejteplejších dnů. Díky těmto vlastnostem snižuje mul-

čovací kůra potřebu zálivky, spotřebu vody a následně tudíž šetří váš čas i fi nanč-

ní prostředky.

Mulčovací kůra podstatně zabraňuje prorůstání plevelů. Výška kůrového mulče 

by měla být:

3cm – 30% zabránění prorůstání

5cm – 50% zabránění prorůstání

8cm – 90% zabránění prorůstání

MATRIX a. s. - DIVIZE WOOD
Pila Třebešov, Třebešov 1,
516 01 Rychnov nad Kněžnou
p. Ferkl +420 775 712 706

Tel.: +420 494 384 593
+420 494 384 604

 drevo@matrix-as.cz

WOOD
,
nou

Tel.: +420 494 384 593
+420 494 384 604

MATRIX | Dekorativní mulčovací kůra modřín

JARNÍ AKCEKůra v Big Bag1 BB 992 Kč s DPHRozvoz do 20 km 150 Kč
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Palivové dříví má skvělou výhřevnost

Pila MATRIX a. s.
Ambrožova 993,
503 46 Třebechovice pod Orebem

Tel.: +420 495 593 944
pila.trebechovice@matrix-as.cz

JARNÍ AKCE
Dubové palivové dřevo

KRATINA

1.127,- / prm
BALÍKY

865,- / prm

MATRIX | Pila Třebechovice
                               pod Orebem

Možnost sjednání dopravy:

kontejner 3,5 t (+420 603 215 618)

kontejner 9 t (+420 606 824 137)tejner 3,5 t (+

ntejner 9 t (+420 606 824 137)
ejner 9 t (+420 606

ne

C
eny jsou uvedeny včetně D

PH
.

C
eny jsou uvedeny včetně D

PH
.

LATĚ

748,- / prm

Výhřevnost palivového dříví je při srovnání s jinými palivy vynikající. Topí-li 

se dřevem efektivně, může nahradit jiná, dražší paliva (např. 1m3 vysušené-

ho listnatého dřeva nahradí 200 litrů topného oleje nebo 5 q koksu či 7 – 8 q 

briket).

Výhřevnost dřeva je dána druhem dřeva; je tím vyšší, čím je dřevo sušší, čím 

je větší jeho hustota a čím více ligninu a pryskyřice obsahuje.

Pro krby a kamna je vhodné dřevo dubové, habrové a bukové.

Optimální je spalovat dřevo dostatečně proschlé, proto doporučujeme 

vytvářet si dostatečnou zásobu dřeva předem.

Syrové dřevo obsahuje 50% vody a  oproti vyschlému dřevu má poloviční 

výhřevnost.
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Nečekejte na loveckou sezonu! 

U nás zakoupíte kvalitní zvěřinu celoročně

Farma Třebešov s.r.o. od druhé poloviny loň-
ského roku vykupuje, zpracovává a  nabízí 
kvalitní zvěřinu původem z volně žijící zvěře 
hlavně pro Východočeský kraj.

Nabízí také zvěřinové výrobky jako jsou zvě-
řinové klobásy, salámy. Novinkou pro měsíc 
březen je zvěřinová paštika a divočák ve vlast-
ní šťávě.

Na  E-SHOPU www.famatrebesov.cz se může-
te podívat na aktuální nabídku produktů. Pro 
bližší informace volejte na tel. 775 713 332.
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Novinky z Farmy Třebešov

Kromě zvěřinového masa, 

zvěřinových výrobků a uzenin 

nabízíme také:

- ZVĚŘINOVÉ KOSTI (vhodné na vývar)

- ZVĚŘINOVÉ OŘEZY 

  (vhodné pro krmení psů)

Zvěřinová paštika

Divočák ve vlastní šťávě

Zabijačková tlačenka



Velikonoční nabídka byla velmi povedená

Sice pochází až od  Opavy, ale přesto si 

našel cestu do  letoviska Studánka. F&B 

manažer Matěj Novák je jednou z nových 

tváří hotelu a stará se o báječné gastrono-

mické zážitky.

Jakou máte na Studánce pracovní náplň?

„Snažím se proniknout nejen do  gastro-
nomie, ale celého hotelového provozu. Spo-
lečně s  šéfkuchařem Martinem Pomikálkem 
chceme pozvednout gastronomii v  hotelu 
Studánka. Zaměřujeme se především na mo-
derní pojetí servisu a  pokrmů. Od  letošního 
března jsme připravili nový jídelní lístek, kte-
rý jsme doplnili a  rozšířili o  několik nových 
pokrmů. Spolupracujeme s Farmou Třebešov 
a díky tomu jsme jídelní lístek rozšířili o zvěři-
nu. Naše hosty bych tak rád pozval například 
na jelení steak na hříbkové omáčce s restova-
nými brambůrky.“

Jaký úspěch mělo velikonoční menu?

„Připravili jsme novou sezonní veliko-
noční nabídku, která byla velmi povedená. 
Obsahovala speciality související s  přichá-
zejícím jarem jako chřestový krém s  konfi -
tovaným bramborem, ale zařadili jsme také 
jehněčí pečeni nebo králičí stehno. Veliko-
noční menu bylo zahájeno zeleným čtvrt-
kem a ukončili jsme jej na Velikonoční pon-
dělí.“
Přípravu tohoto menu měl na  starosti 

nový šéfkuchař. Můžete ho čtenářům tro-

chu představit?

„Šéfkuchař Martin Pomikálek na Studánce 
určitě pozvedl gastronomii díky své dlouho-
dobé zkušenosti z  předešlých hotelových 
zařízení. Dokladem toho jsou pozitivní re-
cenze a pochvaly od stálých hostů a hlavně 
chutná jídla, která se prodávají nejen svou 
chutí.  Velmi dbá na vzhled pokrmů a servis, 
což se mu určitě daří. Svědčí o tom také účast 
v komisi v soutěži Gastrohradec Vitana Cup 
2016.“
Má nový šéfkuchař nějakou specialitu?

„Ano, zaměřili jsme se na  novou metodu 
vaření ve  vakuu - sous vide. Doba přípravy 
těchto pokrmů sice trvá několik hodin, ale 
výsledkem je velmi kvalitní chuť. Důležité je, 
že suroviny neztrácí svou přirozenou chuť 
a kvalitu.“
Které další novinky na  Studánce připra-

vujete?

„Chystáme například otevření kavárny 
Jiřího Šlitra. Začínáme se také připravovat 
na provoz letní terasy, což obnáší nový sor-
timent letních limonád, nových moučníků 
a dezertů. S tím souvisí také obnova cukrář-
ských výrobků s novými dezerty, které opět 
rozšíří sortiment denní nabídky moučníků 
hotelové cukrárny s moderním pojetím.“
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Studánka přivítala první dámu
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Téměř přesně po  jednom roce mělo letovisko Studánku tu 
čest hostit první dámu České republiky Ivanu Zemanovou. 
Loni v hotelu nocovala se svým mužem. Letos 31. března po-
obědvala ve vinárně hotelu Studánka.



Na Studánce opět probouzeli les Včelný
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Je již tradicí, že les Včelný chodí místní 

obyvatelstvo na podzim uspávat a s prv-

ním jarním sluníčkem probouzet. V nedě-

li 3. dubna počasí přálo a tak se les, dá se 

říci, skutečně zalidnil.

Po cestě mohli účastníci potkat lesní by-
tosti, plnit úkoly a  vyzkoušet si svoji zruč-
nost i paměť.

Na konci  nikdo neunikl drobnému „pře-
zkoušení“. Odpovídaly nejen děti. Z  odpo-
vědí bylo patrné nejen jak si kdo cestu užil, 
ale jak se umí dívat, vnímat a  jak se říká – 
„po čem jde celá rodina“. Někteří viděli šiš-
ky, jiní hrdě hlásili, že byly různé a jmenovali 
stromy, na kterých rostou. Bylo zajímavé sle-
dovat rozdíly ve výpovědích dětí. Překvapi-
vě i někteří velmi malí účastníci sami jmeno-
vali lesní bytosti, které potkali a  popisovali 

úkoly, které plnili. Již tradičně je Probouzení 
lesa Včelného akce RODINNÁ, kdy si všich-
ni členové rodiny mohou užít jak úkoly, tak 
sebe navzájem. Měla by vést ke společnému 
čtení, pozornému vnímání  světa kolem nás, 
vzájemné komunikaci a zvídavosti dětí i ro-
dičů. 

A na závěr pár jmen a čísel – nejdelší klac-
ky, které měřily 16 kroků, donesli do cíle Fi-
lip a Kuba Trejtnarovi, Lucinka Filipová, Péťa 
a Káťa Kubcovi, Sam a Dan Čapkovi. Nejkrat-
ší přinesl jeden z  nejmenších účastníků Jo-
nášek. Kristián klacek krásně ozdobil a  měl 
ho nejkrásnější.
LESNÍ BYTOSTI A  HOTEL STUDÁNKA DĚ-

KUJí VŠEM ZA  NÁVŠTĚVU. TĚŠÍME SE 

NA  VÁS OPĚT 15. KVĚTNA 2016 NA  VČE-

LÍM ROJENÍ. Martina Černá



VČELÍ VČELÍ 
ROJENÍROJENÍ
aneb DEN PLNÝ HER

VČELÍ ROJENÍ – již VI. ročník se bude konat 
v letním amfi teátru hotelu Studánka 15. května 

od 14 hodin. Rodiny s dětmi čeká zábavné od-
poledne, od 15 hodin je připravené taneční vy-
stoupení „RK CRAZY“/„Z pohádky do pohádky“. 

Spolupořadatelem akce je DDM – Déčko Rych-
nov nad Kněžnou. Vstupné dobrovolné.
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Našim spolupracovníkům přejeme hodně zdraví 
a spokojenosti do dalších let. 

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

Společenská kronika

naši oslavenci v dubnu 2016

 
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
Behina Ladislav  MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka
Tichá Michaela  MATRIX HOTELS s.r.o., Hotel Studánka
Karásek Petr  divize WINDOWS, Lipovka
Žampach Aleš  divize WINDOWS, Lipovka
Hanuš David  divize WINDOWS, Lipovka
Fajt Michal  divize WOOD, Třebešov
Kubový Zbyněk  divize WOOD, Třebešov
Hloušková Zdeňka  divize WOOD, Třebešov
Cejnar Jiří  divize WOOD, Třebechovice pod Orebem
Brandejsová Jaroslava divize WOOD
Štajnerová Kamila  divize AUTOMOTIVE, Třebešov
Myška Dušan  divize AUTOMOTIVE, Třebešov
Bořek Vladimír  divize AUTOCENTRUM, Lipovka
Hanus Tomáš  divize AUTOCENTRUM, Lipovka
Tošovský Miloš  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
Klus Miroslav  DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Trnka Miroslav  DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.
Salavcová Hana  DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.


