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Sídlo fi rmy Matrix a.s. Třebešov osla-

vil sklizeň velkou dožínkovou veselicí, 

na  které nechyběly ani veřejně známé 

osobnosti.

Vzácná návštěva přijela v neděli do Třebe-
šova. Mši u  příležitosti dožínkové slavnosti 
pořádané Farmou Třebešov celebroval sám 
kardinál Dominik Duka, který jako rodák 
z Hradce Králové má k našemu regionu vřelý 
vztah.

„K  podhůří Orlických hor mám určitě 
vztah. Je to přeci jenom kus mého dětství. 
Když jsem byl malý chlapec, byly pro mě  Kr-
konoše příliš vysoké, ale Orlické hory jsou vy-
soké tak akorát,“ rozpovídal se 36. arcibiskup 
pražský.

Samotná dožínková slavnost začala již 
dopoledne slavnostním procesím od  kaple 
sv. Václava a pokračovala mší celebrovanou 
právě pražským arcibiskupem. Zúčastnil se jí 
také místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, 

který si spolu se stovkami dalších lidí mohl 
poslechnout hudební doprovod diecézního 
organologa Václava Uhlíře a  Cantores Can-
tant se sbormistrem Petrem Hlavatým.

Třebešov navštívil kardinál Dominik Duka
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Nechyběla ani lidová veselice „pod taktov-
kou“ folklorního souboru Barunka. Své odve-
dl i dechový soubor Opočenka, který o pře-
stávkách střídala skupina Nešlapeto.

Pro nejmenší byla připravena myslivecká 
naučná stezka, a dokonce i hledání pokladu.

Dožínky jsou tradiční oslavou ukončení 
žní, které se na Farmě Třebešov vydařily.

Kardinál Dominik Duka posvětil dožínkový věnec (vlevo) a  promluvil si s  nejstarším synem 
generálního ředitele Matrixu Liborem Burianem ml. Celá slavnost začala průvodem (dole).
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Během dožínek v Třebešově se konala soutěž o nejlepší věnečky. Třebešovské ženy 

se během výletu místních občanů týden před dožínkami rozhodly upéct kardinálovi 

věnečky, které prý má velmi rád.

Věnečky napekly Jana Řízková, Jana Hloušková, Dagmar Hlavsová, Ivona Švarcová, Ivana 
Moravcová, Míla Marková, Jana Šromová a Zdena Hloušková. V tomto pořadí měly věnečky 
přiděleny soutěžní čísla, dle kterých nejvýznamnější osobnosti dožínek vybíraly ten nej-
lepší.

Věnečkem kardinála se stal vzorek č. 2, který upekla Jana Hloušková. Ten samý byl vy-
hlášen i věnečkem “ministerským”, neboť za nejlepší ho posoudila i  Ing. Klára Dostálová, 
náměstkyně z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která kandiduje na hejtmana našeho kraje. 

“Vládním věnečkem” vybraným místopředsedou vlády MVDr. Pavlem Bělobrádkem se 
stal soutěžní vzorek č. 5 Ivany Moravcové. Generál Martin Červíček, který také kandiduje 
na hejtmana našeho kraje, vyhlásil “generálský věneček“. Stal se jím soutěžní vzorek č. 8 
Zdeňky Hlouškové.

Věnečky pro pana kardinála
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Již po několik let se Myslivecká společnost 

Matrix účastní lovu srnců u  našich pol-

ských přátel.

V  nádherné přírodě Klodzka (kladské kní-
žectví) pod horou Panny Marie Sněžné tra-
dičně přijíždíme do  mysliveckého kola LIS 
k  našim mysliveckým kamarádům. I  letos 
jsme strávili několik krásných dní na lovu srn-
ců v  říji. Výborná atmosféra, vřelé přátelství, 
nádherné počasí a  překrásná příroda nám 
umožnily nádherné lovy s dobrými loveckými 
výsledky.

Velmi děkujeme řediteli Nadleśnictwa 
Międzylesie Ing. Marianu Rymarskému a hos-
podáři mysliveckého kola LIS Tomaszi Cud-
zikovi, jakož i  ostatním polským přátelům 
za  krásné myslivecké setkání. Věříme, že se 
budeme potkávat i nadále v takové přátelské 
atmosféře.

Při této příležitosti bych rád poděkoval i sv. 
Hubertu za  ulovení významného medailové-
ho srnce. 

Pavel Grund,

myslivecký hospodář MS Matrix

Ulovený medailový srnec aneb polští srnci v říji
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Nádherný víkend 5.–7. srpna 

2016 – na vrcholu srnčí říje

Čas běží a  je čím dál vzácnější nalézt 

ve  shonu tohoto světa pár chvil pro pří-

jemné setkání.

Přesně takové se podařilo několika přáte-
lům, kteří se sešli v krásné přírodě Orlických 
hor na Panském poli a  strávili tu lovecký ví-
kend. Odměnou jim svatý Hubert umožnil 
ulovit čtyři srnce obecné a jednu lišku obec-
nou.  

Tohoto setkání se zúčastnili Ing. Libor Bu-
rian, MBA se synem, doc.  Ing. Vlastimil Hart, 
Ph. D., Ing. Kolbabová, doc. Ing. Josef Feuere-
isel, Ph. D., Ing. Jiří Vykoukal, prof. Ing. Marek 
Turčáni, Ph. D. a  myslivecký hospodář Pavel 
Grund (zleva). Pavel Grund,

myslivecký hospodář MS Matrix
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Během tradičního turnaje v  malé kopané Matrix Cup se spolu utkaly dvě divize 

Matrixu – Automotive a Windows. Vyrovnaný duel rozhodla jediná branka, kterou 

vstřelil výrobní ředitel Windowsu David Hanuš. V konečném pořadí ale lépe skončil 

Automotive, obsadil konečné páté místo. Windows byl sedmý. Více na stranách 12 

a 13.

Matrix Cup přinesl divizní derby
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Kvasinský medvěd Kodiaq dobyl BerlínKvasinský medvěd Kodiaq dobyl Berlín

Utajovaný a  tolik očekávaný nejnovější 

model automobilové značky Škoda je tu. 

Kodiaq, pojmenovaný po  aljašském ost-

rově, se představil světu první školní den 

v  prostorách zrušené elektrárny Kraftwerk 

v centru Berlína.

Sedmý model značky Škoda je největším au-
tem této značky a odpovídala tomu i nápaditá 
a do všech detailů precizně připravená premi-
éra. Kodiaq patří do kategorie terénně vypada-
jících vozů SUV, která patří k nejprodávanějším 
v Evropě.

Podle předsedy představenstva Škody 
Auto Bernharda Maiera je SUV ofenziva cestou 
do budoucnosti.

„Kodiaq je symbolem nové éry automobil-
ky,“ uvedl Maier, který ocenil zdařilou práci pří-
tomného šéfdesignera automobilky Josefa Ka-
baně. 

Přítomní novináři kodiaqa „osahali“ do nej-
menších detailů. Neunikl jim ani deštník 
ve  dveřích, škrabka ve  víku nádrže, nový sys-
tém ochrany hran dveří před odřením, speci-

ální opěrky hlavy poskytující oporu při spaní, 
přední světla kompletně tvořená LED diodami 
či sériově montované handsfree. Mikrofony za-
chytí hlas a pustí ho do zadních reproduktorů.

Škoda Kodiaq má skutečně v  sobě to nej-
lepší, co značka Škoda nabízí. Výbornou funkč-
nost, nejprostornější interiér ve své třídě (délka 
vozu 4,7 metru a kufr o základním objemu 720 
litrů), moderní desing, inovativní technologii 
a úplně poprvé třetí řadu sedadel. K dispozici 
je řada Simply Clever prvků, které usnadňují 
život a vyznačují se vynikajícím poměrem ceny 
a užitné hodnoty.

Kodiaq se bude vyrábět v Kvasinách, sério-
vá produkce zde odstartuje 10. října. První od-
hady cen začínají přibližně od 650 tisíc korun, 
tedy částkou na úrovni Superbu combi. Ofi ciál-
ní prodej začne v únoru 2017. Nového kodiaqa 
mohou zájemci blíže poznat na novém komu-
nikačním kanálu www.skoda-storyboard.com 
nebo v Autocentrum Matrix v Lipovce. Přesný 
termín bude uveřejněn na  webových strán-
kách Autocentra. Miloslav Dostálek
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POZOR! U modelů Fabia, Rapid a Citigo sleva 50 % POZOR! U modelů Fabia, Rapid a Citigo sleva 50 % 

na předplacený servis až do 31. 12. 2016!!! na předplacený servis až do 31. 12. 2016!!! 

A navíc záruka na 5 let nebo 100 000 km zdarma!A navíc záruka na 5 let nebo 100 000 km zdarma!

O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, 
nezaplatíte totiž za servis ani korunu navíc! 
Nezáleží na tom jestli si pořizujete vůz na leasing nebo 
v hotovosti ani jestli jste fyzická nebo právnická osoba. 
Rozsvícené kontrolky vás tak vždycky nechají chladnými.

www.predplaceny-servis.cz

MYSLETE V KLIDU 
NA JINÉ VĚCI, AŤ JE 
S AUTEM COKOLI.

Máte přece 
ŠKODA Předplacený servis!

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Autocentrum Matrix nadělovalo. Voucher za 3000 korun na originální příslušenství získala slečna 
Pokorná z Rychnova nad Kněžnou. Dar předala vedoucí prodeje Zdenka Škopová.



V  Matrixu Automotive pracuje René Hüb-

ner úctyhodných dvacet let. Jako vedoucí 

obchodní skupiny je zodpovědný za  ob-

chodně technický servis značek 3M a Dyna-

brade.

Můžete čtenářům přiblížit svou práci pro 

Matrix?

„V divizi Automotive jsem úplně od začátku, 
tedy dvacet let. Po  celou dobu spolupracuji 
s  ředitelem Jaroslavem Švarcem, mou první 
prací byl základní obchod. Staral jsem se o zá-
kladní průmysl včetně zpracování dříví, nerezu 
apod. Vlastně jsem si prošel veškerým průmy-
slem v ČR. Ze začátku jsme tady bývali tak tři, 
ale postupem času se kolektiv zvětšoval. Nyní 
mám na starosti několik kolegů, kteří se zabý-
vají broušením.“

Začátky podnikání v  devadesátých letech 

s  sebou nesly řadu specifi k a  zajímavých 

příběhů. Máte nějaký?

„První, co mě napadne, je absence mobilní-
ho telefonu. Po fi rmách se muselo jezdit podle 
předem daných plánů. Když jste někam přijel, 
tak tam na vás třeba čekal vzkaz od kolegů, že 
máte zavolat zpátky. Další podstatný rozdíl je 
velikost skladů, ty byly dříve mnohem menší. 
Zákazníci tak museli na  materiál čekat. Dnes 
chce každý všechno hned.“

Automotive působí na  česko-slovenském 

trhu. Především zdejší automobilové fi rmy 

musíte znát velmi dobře…

„Ano, kromě Škodovky, která zde byla již 
dříve, byl Automotive u  všech začátků dal-
ších automobilových závodů. Ať už vezmeme 
Toyotu, Hyundai nebo Kiu v Žilině. Spolupráci 
s  těmito závody jsem rozjížděl já, dodnes to 

jsou moji stálí zákazníci, a  já se o  ně starám. 
Jenom na Slovensku už máme pobočku Matrix 
Trade.“

V čem spočívá servis Automotivu?

„Z  obchodního oddělení to máme všichni 
stejně – o  zákazníka se staráme od  začátku 
až do konce. Objednáváme materiál na sklad, 
ve kterém se ve spolupráci s kolegy z logistiky 
hlídá počet kusů jednotlivého zboží. Děláme 
si sami dodací listy, protože každý kolega své 
zboží zná a ví, co obnáší. Většinu zboží po do-
dání také fyzicky dopravíme ke koncovému zá-
kazníkovi. Samozřejmě obchod končí až tehdy, 
když jsou peníze doma.“

Takže se jedná o  kompletní servis 

od a do z…

„Přesně tak. Znamená to i spoustu naježdě-
ných kilometrů. Měsíčně to je tak šest až sedm 
tisíc kilometrů za  volantem. Auto máme po-
malu jako druhý domov.“

Auto je můj druhý domov, 
už 20 let
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Jako již osmnáctkrát před tím byla v  Tře-

bešově poslední srpnová sobota vyhraze-

na Matrix CUPu, fi remnímu turnaji v  malé 

kopané.

Letos bylo nominováno devět týmů, které 
spolu hrály ve dvou skupinách. Do semifi nálo-
vých utkání postoupila Hyundai, Škoda Auto 
MB, Dřevocentrum a místní Třebešov.

V boji o 3. místo zvítězil brankou domácího 
Tomáše Handy nad Dřevocentrem tým Třebe-
šova.

Do  fi nále se probojovala Škoda Auto MB 
a  Hyundai. Zlí jazykové tvrdili, že jde nejen 
o místo na turnajovém stupínku nejvyšším, ale 
i o místo na trhu s osobními automobily. 

K  Hyundaii se po  semifi nálovém penalto-
vém rozstřelu štěstěna podruhé nepřiklonila 
a  vítězem 19. ročníku Matrix CUPu se stala 
Škoda Auto MB.

„Věřím, že se putovní pohár za  rok vrátí 
na čestné místo v naší kanceláři, jelikož příští 
rok půjde o „kulatý“, již 20. Matrix CUP 2017!,“ 
řekl organizátor turnaje a ředitel divize Matrix 
Automotive Jaroslav Švarc. 

Na Matrix CUPu se „bojovalo“ 

o trh s osobními automobily
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Vítězem 19. ročníku Matrix CUPu se stal tým Škoda Auto MB, který porazil Hyundai (dole).



V dramatickém finále rozhodly o vítězství 
Škody Auto nad Hyundaiem až pokutové 
kopy.

Blahopřání k třicetinám

Vedoucí obchodně technického 

servisu Dow Automotive 

a Acralock - EBS Milan Holý oslavil 

třicáté narozeniny.

K životnímu jubileu přejeme 

Milanovi hodně zdraví, štěstí 

a pracovních úspěchů.

Tým Matrix Automotive
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Pořadatel Matrix CUPu a ředitel divize Automotive v jedné osobě Jaroslav Švarc (vlevo) gratuluje 
k umístění v tradičním fotbalovém turnaji řediteli divize Windows Tomáši Hrábkovi.
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Jan Krátký oslavil životní jubileum

Jan Krátký oslavil 60 let. Na pile v Třebechovicích pod Orebem pracuje po celou dobu, 

co pilnici provozuje Matrix a.s.. Za  fi rmu mu předali dárkový balíček od  společnosti 

Farma Třebešov ředitel divize Ing. Martin Machů (vpravo) a Michal Fedor.
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Matrix Wood měl svůj stánek na dožínkové slavnosti pořádané Farmou Třebešov při 

příležitosti konce žní. Více na stranách 2 až 4.
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Nejnovější součástí řetězce prodej-

ních skladů Dřevocentra CZ je středisko 

v Dobrušce, ve kterém pracuje dlouhole-

tý dárce krve Jiří Smola.

Můžete se čtenářům Matrix Info krátce 

představit?

„Na  tomto skladě v  Dobrušce pracuji už 
sedmadvacet let. Firma se několikrát pře-
jmenovávala, ale nejdéle jsem pracoval 
pro Matrix. Od začátku tohoto roku jsme se 
sloučili s  Dřevocentrem CZ a  náš sklad se 
stal jedním z  jedenácti prodejních skladů 
v  České republice. Vlastně jsme nejnovější 
přírůstek do rodiny.“

Jaká je náplň vaší práce?

„Řídím provoz celého střediska, objed-
návám materiál, vytvářím nabídky pro od-
běratele a  vše potřebné pro zdárný chod. 
Prodáváme veškeré materiály pro truhláře 
a  tesaře. Po  sloučení s  Dřevocentrem jsme 
naši nabídku ještě rozšířili o barvy Remmers, 
kování atd. Velkoplošné materiály naformá-
tujeme, popřípadě olepíme hrany. Zboží 
zákazníkům navíc také zavážíme. Nabízíme 
tedy komplexní servis.“

Nedávno jste dostal pamětní medaili 

za osmdesát odběrů krve. Kdy jste se stal 

dárcem?

„Začalo to v Praze na střední škole. V roce 
1976 jsem měl těžký pracovní úraz a  od  té 
doby pravidelně docházím na odběry krve. 
K dnešnímu dni mám již čtyřiaosmdesát od-
běrů. Za ten osmdesátý mi byl udělen Zlatý 
kříž III. stupně. K  dárcovství vedu i  své dvě 
děti, takže se mnou pravidelně na  odběry 
jezdí také syn Radek a dcera Martina.“

Jiří Smola: „K dárcovství krve vedu i své děti“
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Dřevocentrum CZ se se svou expozicí prodejního sortimentu zúčastnilo výstavy Svět 

květin, která se konala 19. až 21. srpna 2016 v Trutnově.

Brány výstavy se otevřely v  pátek v  osm hodin ráno a  začal tak již 39. ročník výstavy. 
Na výstavě se prezentovalo mnoho fi rem i mimo obor květin. Např. prodej koření, šperků, 
nechyběly farmářské výrobky, prodej vozidel, sýry, houby, svůj koutek zde měla i Lesnická 
akademie, včelaři, zahrádkáři a chovatelé drobného zvířectva.

Výstava květin se již nespecializuje pouze na květiny a tak byl organizátor výstavy rád, že 
ho oslovilo Dřevocentrum CZ se svým sortimentem, který do zahrad také v mnoha přípa-
dech patří.

V pátek a v sobotu návštěvníky přilákalo slunečné počasí, panovala zde velice příjemná 
atmosféra doplněná živou hudbou a dobrým občerstvením. Návštěvnost v neděli byla po-
znamenána vydatným deštěm, který tak výstavu předčasně ukončil.

Dřevocentrum na Světě květin v Trutnově
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Máme za  sebou dožínky, slavnost spoje-

nou s ukončením žní. A jak si během skliz-

ně vedli farmáři v Třebešově?

„Žně se konaly na přibližně 107 ha v kata-
strech obcí Třebešov, Trnov, Hroška a Ještě-
tice. Z plodin byla zastoupena řepka, hrách, 
pšenice ozimá a pšenice jarní,“ prozradil Sta-
nislav Rejman, muž zodpovědný na  Farmě 
Třebešov za rostlinnou výrobu.

Stejně jako v  loňském roce, kdy se tento 
způsob velice osvědčil, proběhly žně za po-
moci tří kombajnů a pěti odvozních souprav.

A potýkali se zemědělci s nějakými problé-
my?

„Problémy během žní způsobovaly přede-
vším neustálé přeháňky. Navzdory tomu se 
nám ale podařilo vše včas sklidit,“ upřesnil 
Rejman.

Veškeré pšenice dosahovaly parametrů 
potravinářské kvality. Část sklizně byla odve-
zena z pole rovnou do výkupu a další část se 

uskladnila v  Třebešově v  nově vybudované 
hale.

Dřinu na poli vystřídal zasloužený odpoči-
nek a dožínková slavnost, která byla jistě veli-
ce zajímavá nejen díky osobnostem, které se 
jí zúčastnily. Za všechny jmenujme kardinála 
Dominika Duku nebo místopředsedu vlády 
Pavla Bělobrádka.

Žně úspěšně končí. Generální ředitel Matrixu a.s. Ing. Libor Burian si podává ruku s agronomem 
Janem Vránou. Na obrázku dole je Stanislav Rejman.

Žně se na Farmě Třebešov vydařily
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Žně provedla Farma Třebešov pomocí tří kombajnů a  pěti odvozových souprav. Vedoucí Pavel 
Grund (vlevo) a  Stanislav Rejman u  jednoho ze sklizňových kombajnů před budovou Farmy 
Třebešov.



Zvěřinové speciality v moderním pojetí 
O  gastronomický zážitek v  letovisku 

Studánka se již od  října loňského roku 

přičiňuje šéfkuchař Martin Pomikálek. 

Absolvent hotelové školy a člen Asociace 

kuchařů a  cukrářů ČR čerpá při svém ku-

linářském umění z  bohatých zkušeností, 

které získal v  předchozích restauračních 

zařízeních.

Jaké bylo seznámení s hotelem Studánka?

„Na  Studánce jsem pracoval brigádně již 
před třemi lety a už tehdy se mi tady zalíbilo. 
V té době jsme s manželkou zvažovali, že by-
chom se přestěhovali na Rychnovsko. Při roz-
hodování jsem zamířil přímo na  Studánku. 
Předtím jsem pracoval ve čtyřhvězdičkovém 
hotelu na  Dolní Moravě na  pozici zástupce 
šéfkuchaře.“

Jakým způsobem ovlivňuje členství 

v Asociaci kuchařů a cukrářů ČR vaší prá-

ci? A v čem spočívá?

„Šéfkuchaři si navzájem předávají zkuše-
nosti a  jezdí na  různé soutěže. Díky asocia-
ci se znám s  nejlepšími kuchaři v  republice 
a mohu s nimi vařit. Zkouším různé kombina-
ce surovin, vlastní recepty však nepíšu, radši 
se přiučím od známějších a zkušenějších ku-
chařů, kteří se o ně rádi podělí. Jídlo v  lepší 
restauraci by mělo obsahovat neobvyklou 
surovinu nebo vypadat tak, aby si ho doma 
ne každý dokázal sám připravit.“

Chystáte v  nejbližší době pro hosty se-

zonní menu? Využíváte při vaření i lokální 

suroviny?

„Aktuálně máme v  nabídce zvěřinové 
speciality. Maso nám dodává Farma Tře-
bešov, která se může blýsknout tím, že má 
široký výběr kvalitního masa. Snažíme se 

vařit moderně pojatá jídla, která hosty zau-
jmou. Proškolený personál vám navíc poradí 
s  výběrem vhodného vína k  pokrmům. Při 
tepelném zpracování používáme technolo-
gický postup sous-vide (nízkoteplotní vaření 
ve  vakuu), díky němuž zůstane maso stále 
šťavnaté, zachová si svoji charakteristickou 
chuť, barvu a  neztratí výživové hodnoty. 
Občas přijdeme s něčím nevšedním, při ote-
vření pivní cyklostezky jsme nabízeli pivní 
zmrzlinu.“
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Práce na  pozici šéfkuchaře 

jistě obnáší spoustu povin-

ností. Můžete mi ve  zkratce 

popsat, jak probíhá váš pra-

covní den?  

„Na  sedmou hodinu kuchař 
nachystá snídaně. Nabídku 
menu na  oběd se snažíme 
uzpůsobit na  míru ubytova-
né klientele. Je důležité umět 
odhadnout kulinářské chutě 
ubytovaných hostů. Při stravo-
vání formou polopenzí připra-
vujeme i  večeře. Během dne 
chystáme jídla i  pro širokou 
veřejnost. Práce v gastronomii 
je řehole, v  posledních letech 
však začala být ceněná nejen 
fi nančně, ale i společensky.“

Chodíte na Studánku na  jíd-

lo se svou rodinou a dětmi?

„Párkrát jsme tu s dětmi byli, 
jelikož chtěli vidět, kde pracuji. 
Když mám však volno, snažím 
se být s  rodinou a  doma spíš 
nevařit. Některá jídla, která 
tady připravujeme, si však 
doma nejdřív vyzkouším a na-
trénuji.“

Čemu se rád věnujete ve svém volném čase? 

„Zejména se věnuji rodině, jezdím na  kole 
nebo na stáže, na nichž sbírám inspiraci v jiných 
hotelech. Občas není na škodu nasát atmosféru 
jiných hotelů a kouknout se pod pokličku kole-
gům.“

Srdečně Vás zveme do restaurace 

v letovisku Studánka. 

Doporučujeme rezervaci.
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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 září 2016

Bohumil Murka divize WINDOWS, Lipovka

Daniel Ludvík divize AUTOCENTRUM, Lipovka

Jaroslav Syrový divize WINDOWS, Lipovka

Jaroslav Štencl divize WOOD, Třebešov

Lenka Hánělová MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka

Lenka Serbousková MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka

Lubomír Homola divize WOOD, Třebešov

Ludmila Záhorová divize WINDOWS, Lipovka

Lukáš Pátek divize WINDOWS, Lipovka

Marie Doncová MATRIX HOTELS, s.r.o., hotel Studánka

Milan Macek DŘEVOCENTRUM CZ, a.s.

Miloš Rampír divize WINDOWS, Lipovka

Pavel Štěpnička divize WINDOWS, Lipovka

René Hűbner divize AUTOMOTIVE, Třebešov

Veronika Široká divize WINDOWS, Lipovka

Vladimíra Honsnejmanová divize WINDOWS, Lipovka

Zdenka Jirušková divize AUTOCENTRUM, Lipovka


