
žďas na světových veletrzích – Metal expo Moskva
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Příští Žár vyjde ve čtvrtek 13. 12. 2018

Za měsíc říjen byl vedením společnosti 
oceněn jako nejlepší zaměstnanec pan 
Vladimír Šír, který celou svou pracov-
ní kariéru zasvětil firmě ŽĎAS. Od roku 
1973 pracoval na údržbě a pak většinu 
času na technické kontrole. Své úkoly 
vždy plnil poctivě a spolehlivě, kdy-
koliv bylo potřeba zůstat v práci déle 
a dokončit přejímku, tak zůstal. Rád 
a ochotně pomáhal a učil každého, kdo 
to potřeboval. Za dobu své praxe si ve 
firmě i u zákazníků vybudoval dobré 
jméno jako odborník v oboru technická 
kontrola kvality. Tímto gestem by mu 
vedení společnosti rádo poděkovalo 
za jeho dlouhodobou a vynikající prá-
ci pro naši společnost. Pavel Němec, 
druhý nejlepší zaměstnanec v říjnu, 
patří k nejzkušenějším pracovníkům 
střediska 765 Obrobna montáž divize 
Nástrojárna. Pan Němec zde pracuje 
na souřadnicové vyvrtávačce WKV 100 

a v případě potřeby rovněž na soustru-
hu SUA 63. Trvale odvádí vysoce přes-
nou a precizní práci, je svědomitý, vy-
chází vstříc požadavkům nadřízených 
pracovníků a je vždy ochoten pracovat 
nad rámec své běžné pracovní doby ve 
vazbě na zajištění termínového plnění 
zakázek. Pavel Němec úzce spolupra-
cuje s ostatními útvary divize Nástro-
járna a podílí se na řešení technických 
problémů a zkvalitnění výroby. Třetím 
nejlepším zaměstnancem měsíce října 
se stal pan Miroslav Rouš. Ten zastává 
funkci vrchního mistra na modelárně. 
Svým osobním přístupem, odbornými 
znalostmi a organizačními schopnostmi 
přispívá velkou měrou k modernizaci 
provozu modelárny – zavádění nových 
CNC strojů do výroby.

Oceněným zaměstnancům patří gra-
tulace a zároveň velké poděkování za je-
jich práci pro naši firmu.

nejlepší zaměstnanci v říjnu

Místopředseda představenstva a generální ředitel Ing. Pavel Cesnek poděkoval nejlepším 
zaměstnancům měsíce října. Poděkování přijali (zleva): Vladimír Šír, Pavel Němec 
a Miroslav Rouš.

V termínu od 13. do 16. listopadu se na moskev-
ském výstavišti uskutečnil veletrh Metal-Expo, který 
patří mezi nejprestižnější mezinárodní akce v Rus-
ku a SNS v oblasti kovoobráběcího průmyslu. Firmy 
na něm každoročně prezentují své metalurgické pro-
dukty a nejmodernější zařízení na zpracování kovů. 
Letošního, již 24. ročníku, se zúčastnilo 550 vystavo-
vatelů z 32 zemí světa, mezi kterými vévodí zástupci 
domácího Ruska, dále pak výrobci z Číny a Němec-

ka. Firma ŽĎAS vyslala na veletrh obchodníky z divi-
ze Strojírny a Metalurgie, na stánku nás také repre-
zentoval zástupce nově vzniklé dceřiné společnosti 
ŽĎAS RUS, Nikolaj Dumanski. Návštěvnost našeho 
stánku byla opravdu velká a proběhla celá řada pře-
dem dohodnutých jednání se stávajícími obchodními 
partnery, navázány byly ale také kontakty s novými 
zákazníky. Obchod strojíren získal několik zajímavých 
poptávek na zařízení na zpracování šrotu, konkrétně 

kontejnerové nůžky a paketovací lisy CPS. Obchodu 
metalurgie se podařilo navázat nové a upevnit stáva-
jící kontakty s významnými ruskými metalurgickými 
podniky, mezi jinými například se společností AEM-
-Technologii, která patří do skupiny RosAtom. Zá-
stupkyně metalurgie ŽĎAS se také v rámci veletrhu 
zúčastnila konference na téma „Nové druhy a zlep-
šení kvality metalurgické produkce v automobilovém 
průmyslu“.

V současné době probíhá na hale 5 finální montáž kovacího kolejového manipulátoru 
QKK 20 NK pro německého zákazníka, firmu BGH Lippendorf. Jedná se o dceřinou 
společnost holdingu BGH, kde akciová společnost ŽĎAS na začátku minulého roku 
zprovoznila (ve firmě BGH Freital) nový automatický kovací soubor s lisem CKV 2000 
a dvěma kovacími manipulátory QKK 8 NK.

oBrazeM

Metalurgie pokračuje v dodávkách 
odlitků parních turbín pro významného 
ruského zákazníka Power Machines. 
Na fotografiích je skříň jedné 
z největších turbín, které tomuto 
zákazníkovi dodáváme, o šířce asi 
3400 mm, prakticky stejné délce 
a výkonu 200 MW. Turbína bude 
instalována na Kubě, na okraji Havany. 
Počítá se, že s výkonem 1 MW by měla 
zabezpečit energií tisíc domácností. 
Řádný provoz bude zahájen v roce 
2022.
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Ve středu 24. května byl mezi akciovou 
společností ŽĎAS a zákazníkem v In-
donésii podepsán předávací protokol 
potvrzující dodávku, montáž a zpro-
voznění nového kovacího souboru. Tím 
bylo završeno několikaleté úsilí pracov-
níků firmy ŽĎAS, které věnovali reali-
zaci dodávky našeho zařízení pro tuto 
exotickou destinaci. První kontakty, 
prezentace a nabídky pro zákazníka – 
firmu PT. Mohgatech Indonesia, která 
se zabývá výrobou pro zpracovatel-
ský, strojírenský a ropný průmysl – se 
uskutečnily již v roce 2011. V průběhu 
mnoha jednání se několikrát změnilo 
zadání projektu a popravdě to také již 
několikrát vypadalo tak, že se zakáz-
ka vůbec nebude realizovat. Nakonec 
však byl v listopadu 2015 podepsán 
kontrakt na dodávku kovacího soubo-
ru s lisem CKVX 1250, manipulátorem 
QKK 5 a ingotovým vozem QHK 5. Ten 
zahrnoval výrobu zařízení, dodávku, 
montáž a oživení celého souboru včet-
ně jeho pohonu, elektrozařízení, vizua-
lizace a integrace.

Jedná se opravdu o velmi zajímavou 
referenci v daném regionu. Firma PT. 
Mohgatech je společně se svojí sester-
skou firmou PT. Wahana Perkasa jedi-
nou kovárnou v celé Indonésii, takže lze 
s nadsázkou říci, že v této zemi máme 
monopol na dodávky kovacích lisů. Re-
alizace celého projektu nebyla vždy jed-
noduchá. Potýkali jsme se s problémy 
souvisejícími s realizací stavby a základů 
i s nástrojovou a personální připraveností 
a dovedností zákazníka v průběhu stav-
by i uvádění do provozu a školení.

Nakonec se ale díky nasazení našich 
odborníků z technického úseku a exter-
ních montáží a zkušeného kováře poda-
řilo vše vyřešit. Všem pracovníkům, kteří 
se na realizaci projektu podíleli, patří 
velký dík za dobře vykonanou práci. Ko-
vací soubor je nyní v provozu a zákazník 
již potvrdil, že podmínky kontraktu byly 
z naší strany beze zbytku splněny. Ne-
zbývá, než si přát, aby zařízení fungovalo 
k plné spokojenosti zákazníka a bez re-
klamací.        Stanislav Pelikán,

    obchodní ředitel Divize strojírny

KOVACÍ SOUBOR v Indonésii

Za měsíc květen byli z nominací jednotlivých úseků 
poradou vedení vybráni opět tři nejlepší pracovníci. 
Zaměstnankyní měsíce se stala Anna Zikmundová. 
Referentka obchodu Divize Strojírny byla oceněna 
za svůj dlouhodobě spolehlivý, poctivý a iniciativ-
ní přístup k plnění zadaných úkolů a zejména pak 
za rozhodující podíl na přípravě nabídky, jednáních 
a získání kontraktu na dodávku lisu CKW 3300/4000 
pro japonskou firmu Nakamura Iron Works. Podílela 
se také na získání strategické zakázky na dodávku 
kovací a uzavírací linky pro Alžírsko, jejíž realizaci, 
včetně předávání zákazníkovi, velmi úspěšně koordi-
novala a pro kterou připravuje etapu montáže a zpro-
voznění. Na druhé pozici se umístil směnový mistr 
Ondřej Rousek, který byl oceněn především za zod-

povědné a kvalitní řízení svěřené směny, kdy je díky 
svému přístupu pro své kolegy vzorem jak po stránce 
odborné, tak i lidské. Pro zajištění optimálního prů-
běhu výroby je schopen a vždy ochoten mimo svoji 
vlastní pracovní náplň zastoupit taviče operátora-
-metalurga jak na zařízení primární metalurgie (tav-
by EOP), tak i na zařízeních sekundární metalurgie 
(LF+VD/VOD). Třetí místo obsadil vedoucí oddělení 
technologie František Kostelenec, který převzal ve-
dení technologie za velmi složité situace, přesto si 
příkladně plní své pracovní povinnosti a ve vazbě 
na zajištění technologické dokumentace potřebné 
pro výrobu je vždy ochoten pracovat nad rámec své 
běžné pracovní doby tak, aby byly požadavky výroby 
vždy plně zajištěny.

Na jihu Norska probíhá v suchém doku 
generální rekonstrukce ropné plošiny 
Njord. Ta pracovala u norského pobřeží 
od roku 1997 a nyní je největší plošinou, 
která byla přemístěna do suchého doku. 
Při rekonstrukci bude plošina zmoder-
nizována tak, aby po opětovném zpro-
voznění fungovala dalších dvacet let. 
Divize Metalurgie akciové společnosti 
ŽĎAS dodá v rámci tohoto projektu dva 
typy řetězových kol o průměru 2,2 met-
ru a hmotnosti 10 tun, resp. 7 tun, oba 
po 17 kusech. Jako součást kotevního 
systému plošiny zajišťovaného norskou 
pobočkou firmy Rolls-Royce pak ŽĎAS 
dodá ještě 17 malých blokovacích člán-
ků na řetěz. Šance naší akciové společ-
nosti na získání této zakázky se zvýšily 
po březnovém jednání se zákazníkem, 
po němž jsme se podíleli na optimalizaci 
vlastního tvaru těchto kol. Nešlo pouze 

o optimalizaci z hlediska slévárenské 
technologie, významnou roli hrála také 
hmotnost kol. Původní řešení totiž zahr-
novalo 12 kol (v každém ze čtyř rohů bylo 
počítáno se třemi koly). Současné řešení 
v rámci zmíněné modernizace zahrnuje 
17 kol, kdy ve třech rozích budou čtyři 
kola a v jednom pět. Přitom však nesmí 
dojít ke zvýšení hmotnosti zařízení. Do-
dávky budou realizovány od prosince le-
tošního roku do konce dubna 2018, pod 
dohledem přejímací společnosti DNV. 
V témže roce bude poté plošina přemís-
těna zpět na ropné pole. Takto význam-
ná zakázka na výrobu řetězových kol se 
pro Divizi Metalurgie ŽĎAS objevuje po 
patnácti letech, kdy jsme dodali řetězová 
kola na výstavbu ropných plošin v Mexic-
kém zálivu a v Norském moři.

Ing. Jiří Němec, obchod Metalurgie

Divize Metalurgie získala letos v květnu zakázku na zajímavý projekt týkající 
se generální rekonstrukce ropné plošiny „Njord A“. ŽĎAS pro tuto ropnou 
plošinu vyrobí odlitky 34 řetězových kol v celkovém objemu asi 300 tun.

Vyhodnocení pracovníci přijali osobní gratulaci 
od místopředsedy představenstva a generálního ře-
ditele Ing. Pavla Cesneka.

Zleva: Nejlepší zaměstnanec za měsíc únor 
Ing. Jan Kotrch; vítězka soutěže za měsíc květen 
Anna Zikmundová; Ondřej Rousek (2. místo za kvě-
ten) a František Kostelenec (3. místo za květen).

Kovací soubor s lisem CKVX 1250 a manipulátorem QKK 5 byl v květnu úspěšně 
zprovozněn u indonéského zákazníka.

Øetìzová kola pro norskou ropnou plošinu

Soutěž o nejlepšího zamìstnance mìsíce

Příští Žár vyjde ve čtvrtek 17. 8. 2017.

žďaS Se prezentoval v ruSku
V termínu od 15. do 19. května 2017 se akciová společnost ŽĎAS představila na me-
zinárodní výstavě Metalloobrabotka v Moskvě. Veletrh patří mezi klíčové prezenta-
ce strojírenských společností v oblasti opracování a zpracování kovů a účastní se jej 
všichni klíčoví hráči s působností na trhu Ruské Federace a okolních států SNS.

V rámci druhého prezentačního dne navštívil veletrh velvyslanec České republiky, 
pan Vladimír Remek, spolu s obchodním radou velvyslanectví České republiky. V prů-
běhu veletrhu byla uzavřena spolupráce na přímém zastoupení společnosti ŽĎAS 
s panem Nikolem Dumanskim, který bude v Moskvě zajišťovat obchodní kontakt 
pro teritorium Ruské federace. Cílem přímého zastoupení je dosažení bezprostřední 
komunikace mezi společností a zákazníky a zároveň i získání nových segmentů a zá-
kazníků. Přímý kontakt se zákazníky nám zajistí rychlou a korektní informaci o situaci 
a vývoji našich obchodních případů a zjednoduší vztah se zákazníkem. Zároveň nám 
zajistí cestu pro lobby v potřebných segmentech, abychom u zákazníka komunikovali 
na všech úrovních a dovedli si ověřit skutečnost a pravděpodobnost daného případu. 

Výstava jasně ukázala pozitivní a rozvojovou tendenci ruského trhu. Ruská federace 
začíná aktivně investovat jak v oblasti strojírenského segmentu, tak energetiky a me-
talurgie a snaží se povýšit na světově konkurenceschopnou úroveň. Tato cesta bude 
vzhledem k zastaralosti výrobních aparátů a technologií delší, ale pro naši společnost 
představuje zajímavou výzvu. 

Náš stánek během výstavy navštívili jak klienti z Ruské federace, tak například 
i z Uzbekistánu, Turecka a Arménie. Proběhla jednání s našimi současnými partnery 
i zákazníky, pro které se chystají zakázky jak v automobilovém, tak metalurgickém 
segmentu. Společnost ŽĎAS začala na základě naší účasti budovat i strategickou 
pozici v oblasti jaderné energetiky.

Lukáš Chmel, obchodní ředitel
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Ve středu 24. května byl mezi akciovou 
společností ŽĎAS a zákazníkem v In-
donésii podepsán předávací protokol 
potvrzující dodávku, montáž a zpro-
voznění nového kovacího souboru. Tím 
bylo završeno několikaleté úsilí pracov-
níků firmy ŽĎAS, které věnovali reali-
zaci dodávky našeho zařízení pro tuto 
exotickou destinaci. První kontakty, 
prezentace a nabídky pro zákazníka – 
firmu PT. Mohgatech Indonesia, která 
se zabývá výrobou pro zpracovatel-
ský, strojírenský a ropný průmysl – se 
uskutečnily již v roce 2011. V průběhu 
mnoha jednání se několikrát změnilo 
zadání projektu a popravdě to také již 
několikrát vypadalo tak, že se zakáz-
ka vůbec nebude realizovat. Nakonec 
však byl v listopadu 2015 podepsán 
kontrakt na dodávku kovacího soubo-
ru s lisem CKVX 1250, manipulátorem 
QKK 5 a ingotovým vozem QHK 5. Ten 
zahrnoval výrobu zařízení, dodávku, 
montáž a oživení celého souboru včet-
ně jeho pohonu, elektrozařízení, vizua-
lizace a integrace.

Jedná se opravdu o velmi zajímavou 
referenci v daném regionu. Firma PT. 
Mohgatech je společně se svojí sester-
skou firmou PT. Wahana Perkasa jedi-
nou kovárnou v celé Indonésii, takže lze 
s nadsázkou říci, že v této zemi máme 
monopol na dodávky kovacích lisů. Re-
alizace celého projektu nebyla vždy jed-
noduchá. Potýkali jsme se s problémy 
souvisejícími s realizací stavby a základů 
i s nástrojovou a personální připraveností 
a dovedností zákazníka v průběhu stav-
by i uvádění do provozu a školení.

Nakonec se ale díky nasazení našich 
odborníků z technického úseku a exter-
ních montáží a zkušeného kováře poda-
řilo vše vyřešit. Všem pracovníkům, kteří 
se na realizaci projektu podíleli, patří 
velký dík za dobře vykonanou práci. Ko-
vací soubor je nyní v provozu a zákazník 
již potvrdil, že podmínky kontraktu byly 
z naší strany beze zbytku splněny. Ne-
zbývá, než si přát, aby zařízení fungovalo 
k plné spokojenosti zákazníka a bez re-
klamací.        Stanislav Pelikán,

    obchodní ředitel Divize strojírny

KOVACÍ SOUBOR v Indonésii

Za měsíc květen byli z nominací jednotlivých úseků 
poradou vedení vybráni opět tři nejlepší pracovníci. 
Zaměstnankyní měsíce se stala Anna Zikmundová. 
Referentka obchodu Divize Strojírny byla oceněna 
za svůj dlouhodobě spolehlivý, poctivý a iniciativ-
ní přístup k plnění zadaných úkolů a zejména pak 
za rozhodující podíl na přípravě nabídky, jednáních 
a získání kontraktu na dodávku lisu CKW 3300/4000 
pro japonskou firmu Nakamura Iron Works. Podílela 
se také na získání strategické zakázky na dodávku 
kovací a uzavírací linky pro Alžírsko, jejíž realizaci, 
včetně předávání zákazníkovi, velmi úspěšně koordi-
novala a pro kterou připravuje etapu montáže a zpro-
voznění. Na druhé pozici se umístil směnový mistr 
Ondřej Rousek, který byl oceněn především za zod-

povědné a kvalitní řízení svěřené směny, kdy je díky 
svému přístupu pro své kolegy vzorem jak po stránce 
odborné, tak i lidské. Pro zajištění optimálního prů-
běhu výroby je schopen a vždy ochoten mimo svoji 
vlastní pracovní náplň zastoupit taviče operátora-
-metalurga jak na zařízení primární metalurgie (tav-
by EOP), tak i na zařízeních sekundární metalurgie 
(LF+VD/VOD). Třetí místo obsadil vedoucí oddělení 
technologie František Kostelenec, který převzal ve-
dení technologie za velmi složité situace, přesto si 
příkladně plní své pracovní povinnosti a ve vazbě 
na zajištění technologické dokumentace potřebné 
pro výrobu je vždy ochoten pracovat nad rámec své 
běžné pracovní doby tak, aby byly požadavky výroby 
vždy plně zajištěny.

Na jihu Norska probíhá v suchém doku 
generální rekonstrukce ropné plošiny 
Njord. Ta pracovala u norského pobřeží 
od roku 1997 a nyní je největší plošinou, 
která byla přemístěna do suchého doku. 
Při rekonstrukci bude plošina zmoder-
nizována tak, aby po opětovném zpro-
voznění fungovala dalších dvacet let. 
Divize Metalurgie akciové společnosti 
ŽĎAS dodá v rámci tohoto projektu dva 
typy řetězových kol o průměru 2,2 met-
ru a hmotnosti 10 tun, resp. 7 tun, oba 
po 17 kusech. Jako součást kotevního 
systému plošiny zajišťovaného norskou 
pobočkou firmy Rolls-Royce pak ŽĎAS 
dodá ještě 17 malých blokovacích člán-
ků na řetěz. Šance naší akciové společ-
nosti na získání této zakázky se zvýšily 
po březnovém jednání se zákazníkem, 
po němž jsme se podíleli na optimalizaci 
vlastního tvaru těchto kol. Nešlo pouze 

o optimalizaci z hlediska slévárenské 
technologie, významnou roli hrála také 
hmotnost kol. Původní řešení totiž zahr-
novalo 12 kol (v každém ze čtyř rohů bylo 
počítáno se třemi koly). Současné řešení 
v rámci zmíněné modernizace zahrnuje 
17 kol, kdy ve třech rozích budou čtyři 
kola a v jednom pět. Přitom však nesmí 
dojít ke zvýšení hmotnosti zařízení. Do-
dávky budou realizovány od prosince le-
tošního roku do konce dubna 2018, pod 
dohledem přejímací společnosti DNV. 
V témže roce bude poté plošina přemís-
těna zpět na ropné pole. Takto význam-
ná zakázka na výrobu řetězových kol se 
pro Divizi Metalurgie ŽĎAS objevuje po 
patnácti letech, kdy jsme dodali řetězová 
kola na výstavbu ropných plošin v Mexic-
kém zálivu a v Norském moři.

Ing. Jiří Němec, obchod Metalurgie

Divize Metalurgie získala letos v květnu zakázku na zajímavý projekt týkající 
se generální rekonstrukce ropné plošiny „Njord A“. ŽĎAS pro tuto ropnou 
plošinu vyrobí odlitky 34 řetězových kol v celkovém objemu asi 300 tun.

Vyhodnocení pracovníci přijali osobní gratulaci 
od místopředsedy představenstva a generálního ře-
ditele Ing. Pavla Cesneka.

Zleva: Nejlepší zaměstnanec za měsíc únor 
Ing. Jan Kotrch; vítězka soutěže za měsíc květen 
Anna Zikmundová; Ondřej Rousek (2. místo za kvě-
ten) a František Kostelenec (3. místo za květen).

Kovací soubor s lisem CKVX 1250 a manipulátorem QKK 5 byl v květnu úspěšně 
zprovozněn u indonéského zákazníka.

Øetìzová kola pro norskou ropnou plošinu

Soutěž o nejlepšího zamìstnance mìsíce

Příští Žár vyjde ve čtvrtek 17. 8. 2017.

žďaS Se prezentoval v ruSku
V termínu od 15. do 19. května 2017 se akciová společnost ŽĎAS představila na me-
zinárodní výstavě Metalloobrabotka v Moskvě. Veletrh patří mezi klíčové prezenta-
ce strojírenských společností v oblasti opracování a zpracování kovů a účastní se jej 
všichni klíčoví hráči s působností na trhu Ruské Federace a okolních států SNS.

V rámci druhého prezentačního dne navštívil veletrh velvyslanec České republiky, 
pan Vladimír Remek, spolu s obchodním radou velvyslanectví České republiky. V prů-
běhu veletrhu byla uzavřena spolupráce na přímém zastoupení společnosti ŽĎAS 
s panem Nikolem Dumanskim, který bude v Moskvě zajišťovat obchodní kontakt 
pro teritorium Ruské federace. Cílem přímého zastoupení je dosažení bezprostřední 
komunikace mezi společností a zákazníky a zároveň i získání nových segmentů a zá-
kazníků. Přímý kontakt se zákazníky nám zajistí rychlou a korektní informaci o situaci 
a vývoji našich obchodních případů a zjednoduší vztah se zákazníkem. Zároveň nám 
zajistí cestu pro lobby v potřebných segmentech, abychom u zákazníka komunikovali 
na všech úrovních a dovedli si ověřit skutečnost a pravděpodobnost daného případu. 

Výstava jasně ukázala pozitivní a rozvojovou tendenci ruského trhu. Ruská federace 
začíná aktivně investovat jak v oblasti strojírenského segmentu, tak energetiky a me-
talurgie a snaží se povýšit na světově konkurenceschopnou úroveň. Tato cesta bude 
vzhledem k zastaralosti výrobních aparátů a technologií delší, ale pro naši společnost 
představuje zajímavou výzvu. 

Náš stánek během výstavy navštívili jak klienti z Ruské federace, tak například 
i z Uzbekistánu, Turecka a Arménie. Proběhla jednání s našimi současnými partnery 
i zákazníky, pro které se chystají zakázky jak v automobilovém, tak metalurgickém 
segmentu. Společnost ŽĎAS začala na základě naší účasti budovat i strategickou 
pozici v oblasti jaderné energetiky.

Lukáš Chmel, obchodní ředitel



Festival vzdělávání

Pomáháme budoucím absolventům

slévárenské dny – největší konFerence českých slévačů 

Ve dnech 13. – 14. listopadu proběhlo 
v brněnském hotelu Avanti již padesá-
té páté setkání zástupců slévárenské 
branže pořádané Českou slévárenskou 
společností, z.s. a Ústavem strojíren-
ské technologie FSI VUT v Brně, pod 

názvem Slévárenské dny. Po úvodním 
příspěvku odborného garanta Sléváren-
ských dnů doc. Ing. Jaromíra Roučky, 
CSc. a předsedy České slévárenské 
společnosti, z.s. následovalo slavnost-
ní předání ocenění autorům nejlepších 

bakalářských a magisterských prací, 
včetně předání čestného členství mís-
topředsedovi České slévárenské spo-
lečnosti Ing. Janu Tolarovi. Tato oceně-
ní předával tajemník společnosti Mgr. 
František Urbánek společně s jejím 
předsedou. Následovaly přednášky, 
z nichž k těm nejzajímavějším rozhodně 
patřil příspěvek nazvaný „Ekonomická 
stagnace v Evropě: Ozvěny minulé kri-
ze nebo nová norma?“, kterou přednesl 
Chief Economist UniCredit Bank RNDr. 
Pavel Sobíšek. Tak jako v předcházejí-
cích ročnících, byly odborné přednášky 
i letos rozděleny do sekcí, se zaměře-
ním na ekonomiku, formovací materiály, 
technologie, neželezné kovy a slitiny, 
ekologii, metalurgii oceli pro odlitky a in-
goty a metalurgii litin. V průběhu úterní-
ho odpoledne navštívil 55. Slévárenské 
dny také Ing. Eduard Muřický – náměs-
tek ministra Průmyslu a obchodu (Sek-
ce průmyslu) společně s Ing. Martinem 
Karfusem, CSc. (Odbor sektorové ex-
pertízy a průmyslové politiky). S těmito 
zástupci Ministerstva průmyslu a ob-
chodu vedl pracovní jednání generální 
ředitel ŽĎAS, a.s. Ing. Pavel Cesnek, 
za přítomnosti organizátorů Sléváren-
ských dnů a předsedy České sléváren-
ské společnosti.

Nově se Slévárenské dny více cílí na 
výběr témat uplatnitelných v praxi a ne-
jsou již zaměřeny tak přísně vědecky. 

Snaží se o jasnou  formulaci nových 
technologií, včetně ekonomických pří-
nosů pro specialisty ze slévárenské 
branže.

Počet účastníků letošních Sléváren-
ských dnů dosáhl již 300 z více než jed-
noho sta organizací. Převážnou většinu 
účastníků tvoří zástupci mladší genera-
ce a velmi důležitá je také skutečnost, 
že se organizátorům daří udržet i roz-
víjet spolupráci s akademickou sférou, 
tedy s vysokými školami a výzkumnými 
ústavy. Celá řada zaměstnanců spo-
lečnosti ŽĎAS se Slévárenských dnů 
pravidelně účastní, a to nejenom jako 
posluchači nebo diskutující, ale také 
jako autoři přednášek i přednášející. 
V letošním roce se jednalo o Ing. Jana 
Čecha, Ph.D. a Ing. Rudolfa Železné-
ho (přednášky v Sekci technologické). 
V Sekci metalurgie oceli na odlitky 
a ingoty pak měli své přednášky Ing. 
Martin Balcar, Ph.D. a Ing. Martin Gre-
gor. Organizátoři Slévárenských dnů 
také mohou s potěšením konstatovat, 
že roste počet sponzorů této největší 
slévárenské konference, mezi něž se 
na přední místo staví také akciová spo-
lečnost ŽĎAS. Do budoucích let si lze 
pouze přát, aby si toto setkání udrželo 
a rozvíjelo svůj kredit v očích jak odbor-
né veřejnosti, tak i v zorném poli ma-
jitelů a vrcholového vedení výrobních 
firem v naší, tedy slévárenské branži.

Jako malá jsem vyrůstala na Cikhá-
ji. Můj otec byl učitelem, a protože 
jsme byli věřící, byl propuštěn a do-
stal místo skladníka ve firmě ŽĎAS. 
Bylo to místo s bytem, a tak jsme 
se přestěhovali. Já jsem po skon-
čení základní školy nemohla jít dál 
studovat, šla jsem tedy pracovat 
na Chiranu, kde jsem se vyučila chi-
rurgickým mechanikem. Měla jsem 
docela štěstí, protože jsem se už od 
druhého ročníku dostala do vývojo-
vé dílny. Práce na Chiraně mě velmi 
bavila, ale kvůli zdravotním problé-
mům s očima jsem musela odejít 
a nastoupila jsem do firmy ŽĎAS do 
oddělení typové technologie, kde 
se dělaly jednoduché věci. Nikdy 
jsem neměla díky získaným zkuše-
nostem z Chirany problém dělat po-
stupy na drobné věci. V každé kan-
celáři seděla jedna žena, a ta měla 
nejnižší mzdu. Po večerech jsem 
si při práci dodělala maturitu na 
průmyslové škole a postupně jsem 
přešla na úkolování práce na sva-
řovně. Úkolovala jsem i velké cel-
ky, které se vyráběly pro Vítkovice, 
nebo například tlakové nádoby na 
pokovování. Zde už byla práce lépe 
placená a líbilo se mi tam. I tak byla 
ale práce žen stále silně podhodno-
cena, přestože jsme dělaly stejně 
náročnou práci jako muži. Bohužel, 
před čtrnácti lety jsem z firmy ŽĎAS 
odcházela tak, že jsem byla téměř 
vyhozena. Půl roku před důcho-
dem mi byl nabídnut odchod. Já to 
tenkrát neměla spočítané, protože 
jsem si říkala, že mě nechají docho-
dit alespoň kalendářní rok. V lednu 
mi řekli, že buď odchod do důchodu, 

nebo mne převedou na jinou práci 
k takzvané „Zelené četě“. Sebrali mi 
třídu i osobní ohodnocení, takže po 
čtvrt roce jsem odešla sama a bez 
odstupného, které tenkrát předsta-
vovalo tři platy. Konec mého pracov-
ního působení tedy nebyl pěkný, ale 
jinak vzpomínám na ŽĎAS v dob-
rém. Například proto, že jsem hrá-
la aktivně volejbal a pořádali jsme 
v rámci firmy ŽĎAS turnaje, kterých 
se účastnilo až šestnáct družstev. 
Zde se musím také pochlubit – vy-
hráli jsme celorepublikový turnaj na 
Slovensku, což byl opravdu velký 
úspěch. Bylo nás tam šest družstev 
(čtyři česká a dvě slovenská), tur-
naj pořádaly odbory a fabrika nám 
přispěla na cestu a kapesné. Toho 
sportování bylo tenkrát ve ŽĎASu 
opravdu hodně. Jezdilo se napří-
klad do Zubří na branné dny, pořá-
daly se pingpongové, nohejbalové 
či fotbalové turnaje, dvakrát jsme 
byli dokonce v Německu. Jezdila 
jsem také pracovat na dětské letní 
tábory a s přestávkami jsem prošla 
pozicemi od uklízečky a pomocné 
kuchařky až k oddílové vedoucí 
a hlavní vedoucí. Byla jsem s dětmi 
na mezinárodním táboře v Němec-
ku a do tábora odborů ŽĎAS v Zub-
ří jsem jezdila od roku 1967 až do 
roku 2017.

Anežka Odvárková

V posledním letošním vydání firem-
ních novin Žár si budete moci pře-
číst příspěvek RNDr. Jana Grigara, 
který ve společnosti ŽĎAS působil 
jako vývojový pracovník.

V průběhu října se akciová společnost 
ŽĎAS zapojila do projektu Hospodářské 
komory s názvem Na správné místo, jehož 
cílem je zvýšit uplatnitelnost mladých lidí 
na trhu práce. Naše společnost, zastoupe-
ná v tomto projektu personálním odděle-
ním, pojala spolupráci na projektu formou 

workshopu, kterého se zúčastnilo celkem 
pět tříd maturitního ročníku z VOŠ a SPŠ 
Žďár nad Sázavou z pracovitě Studentská. 
Cílem workshopu bylo naučit budoucí ab-
solventy žďárské průmyslovky, jak správně 
napsat strukturovaný životopis a jak zvlád-
nout pohovor a obstát u něj. Na praktických 
příkladech jsme jim ukázali chyby, kterým by 
se měli při psaní životopisu a absolvování 
pohovoru vyvarovat. Studenti velmi ocenili 
předávání zkušeností z praxe a workshop je 
bavil. Jejich prvotní rozpaky během okamži-
ku zmizely a posléze již hravě odpovídali na 
zvídavé a záludné personalistické otázky, 
které jim byly předkládány při realizovaném 
fiktivním pohovoru. Workshop tak přiblížil 
maturantům novou, pro ně doposud nepro-
bádanou oblast výběrového řízení, která je 
v budoucnu čeká, a setkal se s neočekáva-
ným úspěchem jak u studentů, tak i učitelů.

Mgr. Radmila Rolinková, specialista vzdělávání

seriálvčera, dnes a zítra...

na žďas vzpomínám v dobrém

V pokračování našeho seriálu, ve kterém se bývalí zaměstnanci ohlíží 
za svým působením ve firmě, tentokrát otiskujeme příspěvek Anežky 
Odvárkové, která ve ŽĎAS, a.s. pracovala na pozici technologa.

Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.,
vedoucí elektroocelárny a předseda ČSS

Členové předsednictva na 55. Slévárenských dnech (zleva): Ing. František 
Kristoň – II. viceprezident Svazu sléváren ČR, prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. – 
proděkan FSI pro tvůrčí činnost a doktorské studium, Ing. Ludvík Martínek, 
Ph.D. – předseda České slévárenské společnosti, z.s., Ing. Pavel Cesnek 
– generální ředitel ŽĎAS, a.s. a doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. – odborný 
garant 55. Slévárenských dnů.

Ve čtvrtek 8. listopadu proběhl ve žďárském Domě kultury již tradiční festival vzdělávání. 
Na něm se společnost ŽĎAS prezentovala společně s VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. 
ŽĎAS, kromě úzké spolupráce se SPŠ, nabízí podporu studentům středních i vysokých 
škol formou školních praxí, stipendijních programů či brigád. Všem, kteří přišli, děkujeme 
za návštěvu, a pokud jste nestihli letošní Festival vzdělávání a zajímá Vás naše nabídka 
podpory při studiu, neváhejte kontaktovat personální oddělení společnosti ŽĎAS, kde 
Vám rádi poskytneme všechny potřebné informace.

Jitka Škorpíková, specialista vzdělávání

Simulované přijímací pohovory, které pořádá 
personální oddělení společnosti ŽĎAS, 
studenty baví a poskytují jim cenné zkušenosti 
z praxe.



Ve středu 31. října převzal ředitel sociálních služeb 
města Žďáru nad Sázavou Mgr. Václav Šerák z rukou 
generálního ředitele akciové společnosti ŽĎAS 
Ing. Pavla Cesneka šek v hodnotě 11 062 korun 
určený pro stacionář STACÍK. Obnos je výtěžkem 
z dobročinné sbírky na akci Slavíme se Žďárem, 
kterou ŽĎAS uspořádal v sobotu 27. října na žďárském 
náměstí u příležitosti 100. výročí založení republiky.

Peníze přispějí k vybavení multismyslové relaxační 
místnosti, odborně nazývané Snoezelen. Děkujeme 

všem, kteří přispěli na dobrou věc a pomohli tak zajis-
tit část ze čtvrt milionu, což je celková pořizovací cena 
této relaxační oázy.

Co je to Snoezelen?
Snoezelen je speciální místnost určená k vytvoření bez-
pečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou 
atmosféru a smyslové podněty. Prostředí plní funkci 
relaxační (cílem je celkové uvolnění navozené tep-
lem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením a podobně), 

poznávací (klientům umožňuje například přemísťovat 
se, lézt, houpat se, schovávat se, objevovat), interakč-
ní (stimuluje a vybízí k aktivitě, například spustit ma-
sážní stroj, zhasnout). Pobyt v prostorách snoezelenu 
efektivně působí na zdraví klienta, uvolňuje, uklidňuje, 
odstraňuje strach, vnitřně člověka organizuje, vyvolává 
pocity jistoty, ale současně aktivuje, probouzí zájem, 
řídí a uspořádává podněty a nové zkušenosti.

Vznik žďárského stacionáře sahá až do roku 1986, kdy 
Okresní ústav sociálních služeb zřídil zařízení v dvou-
pokojovém bytě na ulici Marxova (dnes Okružní). Po-
čet uživatelů se postupně rozrostl z původních osmi 
na dvanáct. V roce 1992 zařízení přešlo pod Sociální 
služby Města Žďár nad Sázavou a přestěhovalo se 
do bývalých jeslí na ulici Veselská. Kapacita zařízení 
byla postupně navýšena na 18 míst. Potřetí a zatím na-
posled se stacionář stěhoval počátkem roku 1998, a to 
do nově zrekonstruovaného objektu bývalých jeslí na 
ulici Haškova. Během 30 let fungování stacionáře vyu-
žilo této služby přibližně 70 uživatelů, o které se staraly 
téměř dvě desítky zaměstnanců. V současné době má 
Stacík kapacitu 22 uživatelů a sedm zaměstnanců.

sledujte nás na www.zdas.com
a profesní síti linkedin.

Firemní noviny ŽÁR naleznete nově 
v elektronické verzi také na Facebooku. 
Stačí, když budete sledovat stránku 
Naše srdce tvoří budoucnost a už Vám 
žádné číslo neuteče. 

žďas oslavil se žďáreM 100 let rePuBliky

tipy na adventní akce ve žďáru
Hned první prosincovou sobotu se můžete naladit do adventní atmosféry na Fler adventním jarmarku ručních 
výrobků v Domu kultury nebo na prodejní výstavě adventních aranžmá Květinky Marie Horákové, která se koná 
od 30. listopadu do 2. prosince 2018 v Čechově domě. Na zámku rodiny Kinských se od 8. do 9. prosince usku-
teční vánoční trh, kde v běžně nepřístupných prostorách bývalého muzea knihy najdete prodejce s lidovými, 
regionálními a ručně vyráběnými dárky. Od 4. prosince 2018 do 13. ledna 2019 si pak můžete na žďárské Tvrzi 
prohlédnout výstavu nazvanou Vánoce v mladé republice. Dozvíte se například, jaké si v době první českoslo-
venské republiky lidé dávali dárky, jaké si posílali pohlednice nebo třeba jak se tehdy lišila štědrovečerní tabule 
dělnictva a průmyslníků. 

V sobotu 27. řijna uspořádala společnost ŽĎAS ve spolupráci s Městem Žďár a VOŠ a SPŠ Žďár nad 
Sázavou na náměstí Republiky akci u příležitosti 100. výročí založení republiky. Ti, kteří se nenechali 
odradit nevlídným podzimním počasím, si mohli mimo jiné na radnici prohlédnout zajímavou výstavu 
historických fotografií z archivu města, školy a akciové společnosti ŽĎAS, zachycující jejich společ-
ný vývoj. Ve foyer radnice vystoupily se svým programem žáci žďárské ZUŠ. Děti pak nejvíce lákala 
možnost vybarvit si českého lva nebo si vyplnit jednoduchou doplňovačku na slepé mapě společně 
s lektory technických kroužků „Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“, které pořádá žďárská VOŠ a SPŠ. 
Firemní hotel Svratka nabídl malé občerstvení a něco na zahřátí a kolemjdoucí mohli přispět na dobrou 
věc a podpořit stacionář STACÍK. Jako poděkování za svůj dar získali třeba pamětní medaili, tričko nebo 
deštník v barvách trikolóry.

návštěvníci akce slavíme se žďárem přispěli
na dobrou věc

stacík ve žďáře funguje 
už třicet let

Šek v hodnotě 11 062 korun podpoří vybavení multismyslové relaxační místnosti Snoezelen 
(zleva: generální ředitel ŽĎAS, a.s. Ing. Pavel Cesnek, ředitel sociálních služeb města 
Žďáru nad Sázavou Mgr. Václav Šerák a personální ředitel ŽĎAS, a.s. Mgr. Petr Havelka).

Zejména pamětníky oslovila výstava historických fotografií v prostorách radnice.
I přes nepříznivé počasí si děti s velkým zaujetím a trpělivostí obkreslovaly a vybarvovaly 
českého lva a mapu České republiky.

Pořadatele akce Slavíme se Žďárem příjemně překvapil zájem veřejnosti o dobročinnou 
sbírku na podporu žďárského stacionáře.

oBrazeM
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Připomínáme našim členům, že jsme ve spolupráci s výborem ZO OS KOVO 
připravili tradiční Výroční setkání důchodců, členů OS KOVO, akciové spo-
lečnosti ŽĎAS, které se uskuteční v úterý 11. prosince 2018 ve 14.00 hodin 
v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou.
Program:
 » zahájení,
 » zpráva předsedy výboru Klubu důchodců,
 » vystoupení hostů.

Po ukončení uvedeného programu, asi od 15.00 hodin, nám bude hrát Venkov-
ská kapela vedená kapelníkem panem Jaroslavem Šimkem. Dům kultury bude 
otevřen od 13.00 hodin. Vstup pouze na platné odborářské průkazky důchodců 
ŽĎAS, a.s.

Dále oznamujeme, že jsme společně se žďárskou CK ZDAR připravili jedno-
denní zájezd nazvaný Předvánoční Bratislava.
Termín: 13. prosince 2018
Program: Návštěva bratislavského hradu, prohlídka starého města s průvodcem, 
předvánoční trhy a osobní volno. Upozorňujeme, že na Slovensku se platí eury.
Cena: člen 200 Kč, ostatní (včetně rodinných příslušníků) 300 Kč
Cena zahrnuje dopravu a vstupné do bratislavského hradu.
Doprava: Autobusem, odjezd ve čtvrtek 13. prosince 2018 v 6.30 hod. z auto-
busového nádraží, nástupiště číslo 4.

Závazné přihlášky na uvedený zájezd se budou přijímat ve čtvrtek 29. listopadu 
2018 od 7.00 hodin ve zdravotním středisku ŽĎAS, a.s. Každý zájemce z řad 
členů předloží při přihlašování členskou průkazku, kde prokáže zaplacení člen-
ského příspěvku na rok 2018 (pro poskytnutí slevy), dále sdělí číslo telefonu 
a pro cestovní pojištění rodné číslo a svoji pojišťovnu. Po termínu prodeje se 
můžete o případných volných místech informovat na ZV OO u paní Netolické, 
tel. 566 642 270.

Výbod KD

okénko důchodců

Výbor základní odborové organiza-
ce akciové společnosti ŽĎAS pořádá 
nejen pro děti členů odborů a zaměst-
nanců fi rmy v období zimních školních 
prázdnin tradiční zimní tábor v Zubří. 
Zimní tábor bude zahájen v nedě-
li 3. března 2019 večeří, a ukončen 
obědem v pátek 8. března 2019. Děti, 
které navštěvují 1. – 9. třídu ZŠ, bu-
dou ubytovány ve vytápěných zděných 
chatách s teplou vodou a sociálním zá-
zemím na jednotlivých pokojích. Jako 
vždy bude pro děti připraven chutný jí-
delníček a pestrý celotýdenní program. 
Rodiče mohou už nyní podávat přihláš-

ky v sekretariátu odborové organizace, 
kde obdrží také leták s informačními 
pokyny k organizaci tábora. Organizač-
ní pokyny budou rodičům k dispozici 
také na internetových stránkách tábora 
www.rekreace-zubri.cz, na telefonních 
kontaktech 566 64 3156 a 566 64 2570 
nebo na emailu: zooskovo@zdas.cz. 
Děti, které se účastnily letního tábora 
v Zubří v roce 2018, nemusí dokládat 
nové lékařské zdravotní potvrzení. Rodi-
če pouze vystaví potvrzení o bezinfekč-
nosti, které odevzdají vedoucímu tábora 
při odjezdu.

Pozvánka na zimní dětský tábor

 

 

  

Výbor základní organizace OS KOVO ŽĎAS, a.s.

pořádá pro dě� členů ZO 

mikulášskou nadílku s divadelním představením

Pohádka z lesa
Představení se koná v sobotu 8. prosince 2018 v 15.00 hodin 

v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou.

Po skončení představení Vám bude na pozvánku vydána vánoční kolekce.

V

mikulášskou nad

Představení se koná v sobotu 8. prosince 2018 v 15.00 hodin 

Po skončení představení Vám bude na pozvánku vydána vánoční kolekce.

Ceník:

dítě zaměstnance fi rmy ŽĎAS, člena odborů 350 Kč
dítě zaměstnance fi rmy ŽĎAS 900 Kč
vnouče zaměstnance fi rmy ŽĎAS, člena odborů 800 Kč
vnouče zaměstnance fi rmy ŽĎAS 1 100 Kč
dítě ostatní 2 100 Kč

Rostislav Dvořák, předseda ZO OS KOVO ŽĎAS, a. s.

Mezi vystavovateli nechyběla ani VOŠ a SPŠ ve Žďá-
ře nad Sázavou, se kterou jsme se prezentovali i my 
jako její významný partner. Téměř polovina studijních 
učebních oborů v nabídce této školy učí žáky řemesl-
ným dovednostem. Patří sem zejména obor obráběč 
kovů, nástrojář, zámečník, dřevomodelář, elektrikář 
a jiné. Žáci školy vykonávají ve firmě ŽĎAS, a. s. 
praxi, využívají výhod stipendijního programu, úzce 
spolupracují s odborníky ve strojírenských a metalur-
gických oborech. Všichni absolventi školy mají mož-
nost najít ve ŽĎAS, a.s. pracovní uplatnění a dále se 
rozvíjet ve svém oboru a řemesle. To byl také jeden 
z důvodů, proč naše firma na letošním Minifestivalu 

řemesel 2017 prezentovala společně s VOŠ A SPŠ 
vzájemné partnerství. 

Pro návštěvníky, zejména žáky základních škol re-
gionu, jsme si jako součást naší prezentace připravili 
malý test vědomostí o akciové společnosti ŽĎAS. Vy-
plněné anketní lístky byly slosovány a zástupci firmy, 
Kraje Vysočina a partnerské školy vylosovali 4 šťastné 
výherce. Ti byli odměněni hodnotnou cenou.

Všechny návštěvníky festivalu tradičně upoutaly 
modré balónky s logem firmy ŽĎAS, které dělaly ra-
dost především dětem. Co nás velmi potěšilo, byl zá-
jem o prezentaci naši firmy a dobré znalosti dětí o ní, 
které prokázaly při zodpovídání soutěžních otázek.

Děkujeme VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou za možnost 
prezentovat společné partnerství v technickém vzdě-
lávání a také Kraji Vysočina za propagaci technických 
řemesel. 

Mgr. Dana Fialová, Vzdělávání

V pondělí 5. června 2017 byl v rekreač-
ním středisku ZO OS KOVO ŽĎAS, a. s. 
v Zubří u Nového Města na Moravě za-
hájen v pořadí už 42. ročník Sportovních 
her zdravotně postižených družstev. 
Historie sportovních soutěží sahá až 
do roku 1975, kdy proběhl první ročník 
tohoto sportovního klání. V letošním 
roce areál přivítal na 130 soutěžících 
z 10 domovů, kde jsou zřizovateli Kraj 
Vysočina a Jihomoravský kraj. Firma 
ŽĎAS je po celou dobu trvání těchto 
sportovních her aktivním podporova-
telem a také sponzorem soutěžního 
družstva domova Kamélie Křižanov. 
Tuto skutečnost připomenul ve svém 

uvítacím vystoupení předseda ZO OS 
KOVO ŽĎAS, a.s. pan Rostislav Dvořák. 
Za firmu ŽĎAS přivítal všechny přítom-
né personální ředitel firmy Mgr. Petr Ha-
velka. Popřál soutěžícím hodně úspěchů 
při plnění sportovních disciplín a prožití 
celého sportovního týdne v přátelské 
atmosféře. Soutěže probíhají celý týden, 
účastníci si zasportují, naváží nová přá-
telství nebo se potkají s přáteli z minu-
lých let. Pro všechny je účast na hrách 
mimořádným zážitkem, na který se vždy 
velmi těší.

Rostislav Dvořák,
předseda ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s. 

a Mgr. Dana Fialová, Vzdělávání

Tak nějak by se dala nazvat facebooko-
vá a telefonická komunikace mezi školá-
ky – táborníky v období posledních pěti 
měsíců. Současná moderní komunikace 
už dávno překročila hranice nejen naše-
ho žďárského okresu, ale i hranice kraje 
a v několika případech i naší země. Je 
pravdou, že přípravu letních táborů od-
borová organizace v nedávné minulosti 
zahajovala nejdříve s příchodem jara, 
tedy na přelomu měsíce března a dub-
na. Tahle doba už je ta tam. Pod tíhou 
rodičovských dotazů hned na začátku 
nového roku 2017, kdy už budou k dis-
pozici přihlášky, byla příprava letního 
tábora zahájena již začátkem února. 
V současné době vrcholí přípravy v are-
álu tábora a za čtrnáct dnů, v sobotu 

1. července, přivítáme první dětské re-
kreanty. Celkový počet přihlášených dětí 
do všech tří běhů opakovaně překročí 
hranici 600 dětí. Druhý táborový běh 
opět nabídne táborové vyžití 55 dětem 
s bezlepkovou dietou. A co dětské rekre-
anty v Zubří čeká? To opravdu nemůže-
me prozradit. Snad jen to, že účastníci 
všech tří běhů si užijí spoustu příjemné 
zábavy, koupání, sportovních a zábav-
ných her a budou obohaceni o nová 
seznámení s kamarády. Závěrem ještě 
důležitá zpráva pro rodiče – Vaše děti 
budou i na letošním táboře v péči zkuše-
ných hlavních a oddílových vedoucích.

Rostislav Dvořák,
předseda ZO OS KOVO ŽĎAS, a. s.
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využíváte všechny poSkytovanÉ 
beneFity?

ROSTEME / NABÍRÁME / HLEDÁME

www.ZDAS.cz

HLEDÁME ODBORNÍKY DO FIRMY
A POMOCNÍKY PRO NÁBOR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

►Obsluha obráběcího
centra

►Obsluha 3D měření
►Nástrojář
►Konstruktér
►Soustružník
►Horizontkář
►Frézař

►Zámečník
►Svářeč
►Kalič
►Jeřábník
►Kovář
►Tavič
►Formíř
►Mistr – vrchní mistr

Mimořádná odměna až 10 000 Kč
za přivedení zaměstnance do profese:

Pro bližší informace o podmínkách mimořádné odměny kontaktujte personální
oddělení.

V případě zájmu o informace o dalších volných pozicích rovněž kontaktujte 
personální oddělení, popřípadě se můžete podívat na webové stránky společnosti
www.zdas.cz v sekci nabídka zaměstnání.

 » 5 týdnů dovolené
 » Pružná pracovní doba
 » Příspěvky ke mzdě na Velikonoce, dovolenou a Vánoce
 » Podpora vzdělávání a odborného rozvoje zaměstnanců, příspěvek na jazy-
kové kurzy
 » Příspěvek na stravování včetně vlastní jídelny – výběr ze 7 jídel denně, 
svačinový bufet
 » Příspěvek na penzijní připojištění až 700 Kč !
 » Letní tábory pro děti zaměstnanců
 » Možnost zvýhodněného využití rekreačního zařízení firmy
 » Rekondiční pobyty pro zaměstnance z rizikových pracovišť
 » Zvýhodněné telefonní tarify pro rodinné příslušníky zaměstnanců
 » Úrazové pojištění zaměstnanců
 » Možnost přechodného ubytování
 » Možnost sociální výpomoci pro zaměstnance
Bižší informace o možnostech a způsobu čerpání benefitů získáte 
na personálním oddělení: hala 5, 2. patro, dveře číslo 210.

Ve středu 14. června patřilo žďárské náměstí středním odborným školám regionu, které tu prezentovaly 
svoje studijní programy. Atraktivitu nabídky zvyšovaly ukázky výsledků odborné praxe žáků vystavují-
cích škol, popřípadě ukázka možností spolupráce škol s partnerskými firmami. Nad týdenní přehlídkou 
Minifestivalu řemesel 2017 převzala záštitu radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu 
Jana Fialová.

nad žďárem opět lÉtaly modrÉ balÓnky žďaS

Sportovní hry zdravotně 
poStižených v zubří 2017 

hurá na prázdninový tábor
do zubří

Účastníky Sportovních her přivítal personální ředitel firmy ŽĎAS, a. s. Mgr. Petr Havelka.

Návštěvníci z řad žáků 8. a 9. tříd základních škol osvědči-
li na Minifestivalu řemesel velmi dobré znalosti o akciové 
společnosti ŽĎAS.

Mezi vystavovateli nechyběla ani VOŠ a SPŠ ve Žďá-
ře nad Sázavou, se kterou jsme se prezentovali i my 
jako její významný partner. Téměř polovina studijních 
učebních oborů v nabídce této školy učí žáky řemesl-
ným dovednostem. Patří sem zejména obor obráběč 
kovů, nástrojář, zámečník, dřevomodelář, elektrikář 
a jiné. Žáci školy vykonávají ve firmě ŽĎAS, a. s. 
praxi, využívají výhod stipendijního programu, úzce 
spolupracují s odborníky ve strojírenských a metalur-
gických oborech. Všichni absolventi školy mají mož-
nost najít ve ŽĎAS, a.s. pracovní uplatnění a dále se 
rozvíjet ve svém oboru a řemesle. To byl také jeden 
z důvodů, proč naše firma na letošním Minifestivalu 

řemesel 2017 prezentovala společně s VOŠ A SPŠ 
vzájemné partnerství. 

Pro návštěvníky, zejména žáky základních škol re-
gionu, jsme si jako součást naší prezentace připravili 
malý test vědomostí o akciové společnosti ŽĎAS. Vy-
plněné anketní lístky byly slosovány a zástupci firmy, 
Kraje Vysočina a partnerské školy vylosovali 4 šťastné 
výherce. Ti byli odměněni hodnotnou cenou.

Všechny návštěvníky festivalu tradičně upoutaly 
modré balónky s logem firmy ŽĎAS, které dělaly ra-
dost především dětem. Co nás velmi potěšilo, byl zá-
jem o prezentaci naši firmy a dobré znalosti dětí o ní, 
které prokázaly při zodpovídání soutěžních otázek.

Děkujeme VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou za možnost 
prezentovat společné partnerství v technickém vzdě-
lávání a také Kraji Vysočina za propagaci technických 
řemesel. 

Mgr. Dana Fialová, Vzdělávání

V pondělí 5. června 2017 byl v rekreač-
ním středisku ZO OS KOVO ŽĎAS, a. s. 
v Zubří u Nového Města na Moravě za-
hájen v pořadí už 42. ročník Sportovních 
her zdravotně postižených družstev. 
Historie sportovních soutěží sahá až 
do roku 1975, kdy proběhl první ročník 
tohoto sportovního klání. V letošním 
roce areál přivítal na 130 soutěžících 
z 10 domovů, kde jsou zřizovateli Kraj 
Vysočina a Jihomoravský kraj. Firma 
ŽĎAS je po celou dobu trvání těchto 
sportovních her aktivním podporova-
telem a také sponzorem soutěžního 
družstva domova Kamélie Křižanov. 
Tuto skutečnost připomenul ve svém 

uvítacím vystoupení předseda ZO OS 
KOVO ŽĎAS, a.s. pan Rostislav Dvořák. 
Za firmu ŽĎAS přivítal všechny přítom-
né personální ředitel firmy Mgr. Petr Ha-
velka. Popřál soutěžícím hodně úspěchů 
při plnění sportovních disciplín a prožití 
celého sportovního týdne v přátelské 
atmosféře. Soutěže probíhají celý týden, 
účastníci si zasportují, naváží nová přá-
telství nebo se potkají s přáteli z minu-
lých let. Pro všechny je účast na hrách 
mimořádným zážitkem, na který se vždy 
velmi těší.

Rostislav Dvořák,
předseda ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s. 

a Mgr. Dana Fialová, Vzdělávání

Tak nějak by se dala nazvat facebooko-
vá a telefonická komunikace mezi školá-
ky – táborníky v období posledních pěti 
měsíců. Současná moderní komunikace 
už dávno překročila hranice nejen naše-
ho žďárského okresu, ale i hranice kraje 
a v několika případech i naší země. Je 
pravdou, že přípravu letních táborů od-
borová organizace v nedávné minulosti 
zahajovala nejdříve s příchodem jara, 
tedy na přelomu měsíce března a dub-
na. Tahle doba už je ta tam. Pod tíhou 
rodičovských dotazů hned na začátku 
nového roku 2017, kdy už budou k dis-
pozici přihlášky, byla příprava letního 
tábora zahájena již začátkem února. 
V současné době vrcholí přípravy v are-
álu tábora a za čtrnáct dnů, v sobotu 

1. července, přivítáme první dětské re-
kreanty. Celkový počet přihlášených dětí 
do všech tří běhů opakovaně překročí 
hranici 600 dětí. Druhý táborový běh 
opět nabídne táborové vyžití 55 dětem 
s bezlepkovou dietou. A co dětské rekre-
anty v Zubří čeká? To opravdu nemůže-
me prozradit. Snad jen to, že účastníci 
všech tří běhů si užijí spoustu příjemné 
zábavy, koupání, sportovních a zábav-
ných her a budou obohaceni o nová 
seznámení s kamarády. Závěrem ještě 
důležitá zpráva pro rodiče – Vaše děti 
budou i na letošním táboře v péči zkuše-
ných hlavních a oddílových vedoucích.

Rostislav Dvořák,
předseda ZO OS KOVO ŽĎAS, a. s.
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využíváte všechny poSkytovanÉ 
beneFity?

ROSTEME / NABÍRÁME / HLEDÁME

www.ZDAS.cz

HLEDÁME ODBORNÍKY DO FIRMY
A POMOCNÍKY PRO NÁBOR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

►Obsluha obráběcího
centra

►Obsluha 3D měření
►Nástrojář
►Konstruktér
►Soustružník
►Horizontkář
►Frézař

►Zámečník
►Svářeč
►Kalič
►Jeřábník
►Kovář
►Tavič
►Formíř
►Mistr – vrchní mistr

Mimořádná odměna až 10 000 Kč
za přivedení zaměstnance do profese:

Pro bližší informace o podmínkách mimořádné odměny kontaktujte personální
oddělení.

V případě zájmu o informace o dalších volných pozicích rovněž kontaktujte 
personální oddělení, popřípadě se můžete podívat na webové stránky společnosti
www.zdas.cz v sekci nabídka zaměstnání.

 » 5 týdnů dovolené
 » Pružná pracovní doba
 » Příspěvky ke mzdě na Velikonoce, dovolenou a Vánoce
 » Podpora vzdělávání a odborného rozvoje zaměstnanců, příspěvek na jazy-
kové kurzy
 » Příspěvek na stravování včetně vlastní jídelny – výběr ze 7 jídel denně, 
svačinový bufet
 » Příspěvek na penzijní připojištění až 700 Kč !
 » Letní tábory pro děti zaměstnanců
 » Možnost zvýhodněného využití rekreačního zařízení firmy
 » Rekondiční pobyty pro zaměstnance z rizikových pracovišť
 » Zvýhodněné telefonní tarify pro rodinné příslušníky zaměstnanců
 » Úrazové pojištění zaměstnanců
 » Možnost přechodného ubytování
 » Možnost sociální výpomoci pro zaměstnance
Bižší informace o možnostech a způsobu čerpání benefitů získáte 
na personálním oddělení: hala 5, 2. patro, dveře číslo 210.

Ve středu 14. června patřilo žďárské náměstí středním odborným školám regionu, které tu prezentovaly 
svoje studijní programy. Atraktivitu nabídky zvyšovaly ukázky výsledků odborné praxe žáků vystavují-
cích škol, popřípadě ukázka možností spolupráce škol s partnerskými firmami. Nad týdenní přehlídkou 
Minifestivalu řemesel 2017 převzala záštitu radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu 
Jana Fialová.

nad žďárem opět lÉtaly modrÉ balÓnky žďaS

Sportovní hry zdravotně 
poStižených v zubří 2017 

hurá na prázdninový tábor
do zubří

Účastníky Sportovních her přivítal personální ředitel firmy ŽĎAS, a. s. Mgr. Petr Havelka.

Návštěvníci z řad žáků 8. a 9. tříd základních škol osvědči-
li na Minifestivalu řemesel velmi dobré znalosti o akciové 
společnosti ŽĎAS.


