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Příští Žár vyjde ve čtvrtek 23. 5. 2019

ŽĎAS SoučáStí význAmných projektů 
norSkého zákAzníkA  
Jedno z významných odvětví, pro které 
společnost ŽĎAS úspěšně dodává odlitky, 
je mimo jiné i offshore. V posledních dvou 
letech jsme v oddělení odlitků spolupraco-
vali se dvěma předními norskými zákazníky 
na několika velkých projektech. Prvním byl 
IP HUSE, kam jsme dodávali celkem 34 ře-
tězových kol, a druhým pak MacGregor, pro 
kterého pravidelně dodáváme menší odlit-
ky na sklad, a který si nás v předchozích 
dvou letech vybral pro výrobu odlitků pro 
projekty Bangladesh a Bangladesh 2. Pro 
každý projekt jsme odlévali dva kuželové 
kruhy o celkové hmotnosti 18 tun, které se 
následně použily na výrobu podmořských 
bójí. Ty jsou instalovány do moře pomocí 
tankerů a jsou použity pro distribuci kapal-
ného zemního plynu, který proudí přímo do 
hlavního města Dháka v Bangladéši. Roční 
dodávka plynu se do hlavního města díky 
oběma projektům zvýšila o 3,5 milionů tun 
na celkových 7,5 milionů. Projekty byly ter-
mínově velmi kritické a byly téměř pod kaž-
dodenním dohledem zákazníka. Nicméně 
se díky spolupráci a zvýšenému úsilí všech 

oddělení povedlo vše dotáhnout do zdárného finále 
a domluvený termín byl dodržen. Celkově byl zákaz-
ník velmi spokojen, což nám potvrzuje další spolupra-
cí i v roce 2019.

Jakub Josífek, obchod Metalurgie

Za březen zvolilo vedení společ-
nosti jako nejlepšího zaměstnance 
Mgr. Radmilu Rolinkovou. Radmila 
Rolinková pracuje ve společnosti 
ŽĎAS druhým rokem jako personali-
sta specialista a má na starosti nábor 
nových zaměstnanců. Již od samého 
počátku přistupuje ke své práci plně 
profesionálně a zodpovědně. Pra-
covní problémy řeší bez ohledu na 
pracovní dobu, víkendy, či svátky. 
Dlouhodobě buduje dobré jméno fir-
my mezi uchazeči, zaměstnanci, ale 
i v rámci akcí pořádaných pro žáky 
a studenty škol. V každém okamžiku 
je správným vzorem srdcaře, kte-
rý naplňuje vize společnosti ŽĎAS. 
Druhým nejlepším zaměstnancem 
se stal pan Ing. Vladimír Kotal, kte-
rý momentálně působí jako zástupce 
manažera IMS. Pan Kotal je dlouho-
letým zaměstnancem společnosti 
ŽĎAS, kde pracoval na různých pozi-
cích. Jeho práce byla vždy provázána 
s procesem, kvalitou a jejím zajišťo-
váním. Ocenění si pan Kotal zaslouží 
především za práci, kterou odvedl na 
divizi Nástrojárna. Analyzoval a po-
psal průběh obchodního případu Ná-

strojárnou. Práce zde trvaly téměř půl 
roku, kdy se musely vyjasnit vazby 
mezi všemi probíhajícími procesy. Ko-
nečné schválení směrnice a proško-
lení zainteresovaných zaměstnanců 
(včetně prezentace) přineslo zprů-
hlednění a zefektivnění probíhajících 
procesů. Dále pan Kotal spolupracuje 
a pomáhá při zajišťování auditů, které 
v naší firmě probíhají, ať už se jedná 
o interní audity, audity prováděné zá-
kazníky nebo audity od certifikačních 
a dozorových organizací. Při tvorbě 
a řízení interní dokumentace spolu-
pracuje s kolegy z celé firmy. Pomáhá 
jim rozklíčovat a popsat probíhající 
procesy tak, aby mohly být správně 
nastaveny a řízeny. Pan Kotal je vždy 
ochoten pomoci a spolupracovat při 
řešení problémů zpracovatelů interní 
dokumentace z celého podniku. Pan 
Jiří Ptáček, třetí nejlepší pracovník 
v březnu, pracuje na divizi Metalurgie 
v provozu Ocelárna a ingotárna jako 
tavič operátor. Pan Ptáček nastoupil 
do společnosti ŽĎAS již v roce 1992. 
V roce 1995 úspěšně a s velmi dob-
rým prospěchem absolvoval půlroč-
ní kurz tavič – operátor – metalurg. 

Postupně přecházel z elektrické ob-
loukové pece na agregáty sekundární 
metalurgie (LF i VD/VOD). Jedná se 
o zodpovědného, pečlivého i ochotné-
ho zaměstnance, který vychází vstříc 

požadavkům vedení Ocelárny a ingo-
tárny při zajišťování plánovaných úkolů. 
Všem třem vyhlášeným zaměstnan-
cům měsíce března děkujeme za je-
jich práci a blahopřejeme k ocenění. 

nejlepší zAměStnAnci měSíce březnA 

Představenstvo a vedení akciové společnosti ŽĎAS
přeje všem zaměstnancům příjemné prožití velikonočních svátků.

Větší kruh připravený k odvozu. Kvůli nadrozměru bylo 
nutné pro převoz použít speciální plošinu, která odlitek 
naklonila o 45°.

Nejlepším zaměstnancům měsíce března (zleva): Ing. Vladimíru Kotalovi, Mgr. Radmile 
Rolinkové a Jiřímu Ptáčkovi pogratuloval Ing. Pavel Cesnek, místopředseda představen-
stva a ředitel společnosti. 

Na montáži haly 5 v těchto dnech právě probíhá předpřejímka hyd-
raulického lisu CKVP 4000 ze strany zákazníka, společnosti BONA-
TRANS Group. Tento prohýbací lis o celkové hmotnosti 330 tun je 
určen pro zápustkové kování za tepla a slouží k tvarování železnič-
ních kol. Po předpřejímce proběhne demontáž lisu a počátkem červ-
na bude zahájena expedice. Následovat bude montáž u zákazníka.

obrAzem



ŽĎAS nA Světových veletrzích 
mezinárodní výstava recyklace šrotu
moskva, rusko

rozvíjíme dlouholetou spolupráci s holdingem bGh 

podpora dálkového studia

předání hydraulického lisu hDp 2000 

exkurze ve výrobních provozech 

Mezinárodní konference „Lom čer-
nych i cvetnych metallov“ patří již řadu 
let k nejvýznamnějším akcím v oboru 
zpracování železného odpadu v Rusku 
a okolních státech SNS, pořádaným fir-
mou RUSLOM.COM Moskva. Letošní, již 
15. ročník proběhl od 19. do 22. března. 
V kongresovém sále hotelu Royal Ra-
disson se konaly akce z oblasti naklá-
dání s výrobními i spotřebními odpady 
a probíhala různá setkání odborníků 
u kulatých stolů, kde se řešilo nespočet 
témat z tohoto oboru. Více než 1000 pro-
fesionálů z 35 zemí světa se setkalo na 
mezinárodní výstavě recyklace černých 
a barevných kovů, aby si vyměnili zkuše-
nosti a našli zde nové partnery.

Firmy se prezentovaly jak zařízením 
zpracovávajícím kovový odpad, tak 

i svými aktivitami z oblasti zpracování 
a zejména prodeje kovového odpadu. 
Celý týden probíhaly přednášky dele-
gátů na téma nákupu a prodeje černé-
ho i barevného šrotu, problémů a rizik 
s nákupem i prodejem šrotu a mnoho 
dalších. ŽĎAS zde již tradičně prezento-
val své zařízení na zpracování kovového 
odpadu, které má ve světě stále dobrý 
zvuk. Na našem stánku proběhlo několik 
zajímavých jednání, ať už se stávajícími 
zákazníky, tak i se zákazníky novými. 
Účastí na této akci učinil ŽĎAS další vý-
znamný krok ke zviditelnění své značky 
v oboru, k posílení vazeb se stávajícími 
zákazníky a budování nové sítě potenci-
álních zájemců o naše zařízení. 

Jan Zdražil,
zahraniční obchod divize Strojírny

Začátkem letošního roku uplynulo dvacet let od první vel-
ké realizace pro holding BGH, pokud tedy nepočítáme 
„přestěhování“ již použitého dolůtažného (takzvaného 
vajíčkového) lisu o síle 1000 tun ze závodu Leuna. Jed-
nalo se tehdy o kovací soubor s dolůtažným dvousloupo-
vým lisem CKW 1800, manipulátorem a ingotovým vo-
zem o nosnosti 12 tun. Pracovníci ŽĎAS, kteří procházeli 
vchodem A do budovy strojíren, mohli několik let vidět 
zmíněný soubor na stěně vstupního atria. Velkorozměrný 
modul s fotografií kovacího souboru bylo to první, co jste 
při vstupu na levé straně nemohli přehlédnout. Kovárna 
sama se nachází jižně od východoněmeckého Lipska 
ve spolkové zemi Sasko, v blízkosti uhelné elektrárny Li-
ppendorf. Ve stínu chladících věží, díky nimž, jak často 

zmiňují místní, ve dne nevidíte slunce, ale jen mléčnou 
mlhu, stojí výrobní závod jednoho z našich největších 
zákazníků, kovárna BGH Lippendorf. V Lippendorfu 
vždy razili filozofii, že neplánovaná odstávka při ab-
senci náhradních dílů je stokrát dražší než náklady na 
jejich pořízení a s určitou nadsázkou se v průběhu let 
vtipkovalo, že Lippendorf má druhý soubor v náhrad-
ních dílech skladem.

V průběhu času lis samozřejmě prodělal několik výraz-
ných oprav, ať už šlo o výměnu prasklé kotvy, či jak hor-
ního tak spodního příčníku. Nahrazeny byly lisovní válec 
i zpětné válce a kromě další kotvy došlo i na sloupy. Těžko 
bychom ale hledali v Německu za zmíněnou periodu lis, 

který by nakoval víc pro-
vozních hodin. S jídlem 
roste chuť, a tak byl ma-
nipulátor postupem času 
přetěžován a obsluha lisu 
ho začala v posledních le-
tech provozu pojmenová-
vat jako QKK 15. Potřeba 
kovat těžší bloky, reagovat 
na nástup nových mate-
riálů a přetvářet blok co 
nejrychleji, aby došlo k co 
nejmenším ztrátám tep-
la, vedlo vedení kovárny 
k rozhodnutí nahradit stá-

vající manipulátor novým, s výrazně vyšší nosností 20 tun. 
Cílem kovárny bylo přetvářet bloky o hmotnosti 16 a poz-
ději i 18 tun. Díky nové koncepci manipulátoru se zvýšila 
i možnost kovat různorodé spektrum pouzder a kroužků. 
Zákazník si nepřál zasahovat do mechaniky lisu a prová-
dět výrazné úpravy na stávajícím pohonu. Výjimkou tak 
bylo pouze zvýšení síly na 2000 tun. Podařilo se však zá-
kazníka kromě manipulátoru a ingotového vozu přesvěd-
čit i na nahrazení kompletní elektriky a řízení. Základním 
kritériem pro schválení investice byl minimální čas na od-
stávku. Rozdělili jsme tedy některé práce a prováděli je 
v časových odstupech. Nové kolejiště manipulátoru bylo 
namontováno v letní odstávce 2018 vedle stávajícího 
kolejiště. Na podzim téhož roku proběhla montáž koleji-
ště ingotového vozu, po kterém mohl nadále dočasně 
pracovat starý ingotový vůz. Práce na elektrice probíhaly 
průběžně po celý rok. Nebyla ani jiná možnost, protože 
kovárna odstavila lis 15. prosince 2018 a v týdnu od 7. do 
11. ledna 2019 již požadovala přetvářet bloky pro finální 
produkci. I díky šikovnosti pracovníků společnosti ŽĎAS 
se to povedlo. Je potřeba rozumět i důvodům zákazníka. 
Lis, který je srdcem kovárny, vlastně Lippendorf živí a del-
ší odstávka by znamenala nejen propad v tržbách, ale i ri-
ziko, že ztratí své stávající zákazníky. To by mělo pro firmu 
neblahé následky. Realizace se pro nás stala příležitostí 
vyzkoušet si zase něco nového a dle dosavadních reakcí 
je spokojenost i na straně zákazníka.

Koncem roku 2018 proběhla v Kurské 
oblasti v Rusku ve společnosti AES 
Kurčatov první etapa šéfmontáže vy-
sokotlakého lisu HDP 2000, při níž byla 
smontována mechanická, hydraulická 
a elektrická část dodávky. Oživovací 
akce pokračovaly začátkem roku 2019 
po provedení nutných stavebních úprav 
provozovatelem. Závěrečné oživení, 

zprovoznění a předání lisu konečnému 
zákazníkovi proběhlo letos v březnu. 
Lis je určen pro zpracování sekundár-
ního odpadu z jaderných elektráren či 
obdobných provozů. ŽĎAS dodal do 
zemí SNS již pět těchto lisů z celkově 
devíti vyrobených. Všechny předešlé 
dodávky byly pod záštitou německé 
firmy NUKEM. Dodávka do AES Kur-

čatov v Kurské oblasti 
byla první přímou do-
dávkou ruskému zákaz-
níkovi bez účasti firmy 
NUKEM. Toto pracoviště 
je částí jaderné elektrár-
ny v Kurčatově a mělo 
by být zprovozněno kon-
cem roku 2022 firmou 
NIKIMT-Atomstroy Mos-
kva. Obchodní úsek dě-
kuje všem zúčastněným 
za příkladně provedenou 
práci u zákazníka.

Jan Zdražil,
zahraniční obchod

divize Strojírny

ŽĎAS patří k firmám, které nabízejí spo-
lupracujícím základním, středním a vy-
sokým školám možnost nahlédnout pod 
pokličku výrobních procesů jak v meta-
lurgickém provozu, tak ve strojírenství 
nebo při výrobě nástrojů. Exkurze pomá-
hají žákům základních škol rozhodnout 
se případně pro technické obory vzdělá-
vání. Naopak studentům středních a vy-
sokých škol pak umožní exkurze poznat 
výrobní procesy a ověřit si teorii v praxi. 
Středoškolští studenti u nás také mo-
hou v rámci výuky absolvovat tematicky 

zaměřené exkurze, například v oblasti 
technické dokumentace, měření, hydrau-
lické zkušebny a podobně. Zároveň mají 
možnost zpracovat si u nás maturitní, 
bakalářskou, či diplomovou práci. Často 
nás na základě exkurze oslovují studenti 
se zájmem o letní brigády nebo dlouho-
dobou spolupráci. Od začátku letošního 
roku proběhlo již patnáct exkurzí, což 
znamená, že v průměru každý týden pro-
vedeme jednu skupinu studentů a máme 
se čím pochlubit.

Jitka Škorpíková, personalista specialista          

Stejně jako ostatní průmyslové firmy, 
i ŽĎAS se v současnosti potýká s ne-
dostatkem pracovníků v kvalifikovaných 
profesích. Uvítali jsme proto možnost 
nabídnout našim zaměstnancům dálko-
vé studium na VOŠ SPŠ Žďár nad Sáza-
vou v oborech: Strojní mechanik, Obrá-
běč kovů, Elektrikář a Modelář. Jedná se 
o tříleté obory, jejichž realizace je směřo-
vána tak, aby probíhala především o ví-
kendech. Uchazeči jsou přijímáni na zá-
kladě přihlášky ke studiu do jednotlivých 
ročníků na základě předchozího vzdělá-
ní a absolvované praxe. Protože je škola 

zapojena do projektu Nová závěrečná 
zkouška 2, znamená to, že absolventi 
učebních oborů vykonávají závěrečnou 
zkoušku podle jednotného zadání. Ta se 
skládá ze tří částí, a to z písemné, prak-
tické a ústní zkoušky, která se koná před 
zkušební komisí. Dokladem o vzdělání je 
vysvědčení o závěrečné zkoušce a vý-
uční list. Naše společnost nabízí svým 
zaměstnancům tuto možnost zvyšování 
si kvalifikace a dohody spojené s kvalifi-
kovanějším uplatněním ve výrobě.

Jitka Škorpíková, personalista specialista

Petr Mičík, zahraniční obchod divize Strojírny

V provozu našeho dlouholetého spokojeného zákazníka, německé firmy BGH Lippendorf, 
byl letos v lednu úspěšně uveden do provozu nový kovací manipulátor QKK 20 NK, který 
nahradil dosluhující manipulátor QKK 12 z roku 1998.

Letos v březnu byl úspěšně předán do užívání ruskému 
zákazníkovi vysokotlaký lis HDP 2000 na zpracování 
sekundárního odpadu z jaderných elektráren.

Ve čtvrtek 11. dubna si provozy společnosti ŽĎAS prohlédli studenti SPŠS Betlémská Pra-
ha pod vedením učitele Petra Kondrčíka. Odborný výklad o metalurgické výrobě si vyslechli 
od vedoucího provozu Ocelárny a ingotárny, Ing. Martina Balcara, Ph.D.



Audit integrovaného systému
managementu

hasiči ve školce ŽĎAS partnerem oslav Dne země

Stalo se již tradicí, že každý rok v květ-
nu probíhá v naší společnosti audit in-
tegrovaného systému řízení. Také letos 
provede tento audit externí certifikační 
společnost TÜV NORD a je naplánován 
na 20. - 23. května. Při auditu integro-
vaného systému řízení jsou společně 
prověřovány požadavky mezinárodních 
norem pro systém kvality dle EN ISO 
9001:2015, environmentální systém dle 
EN ISO 14001:2015 a systém bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci dle BS 
OHSAS 18001:2007. U všech tří norem 
bude prováděn kontrolní audit s cílem 

potvrdit platnost stávajících certifikátů. 
Systém bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci bude ale již naposled auditován 
podle této normy. V příštím roce bude 
muset být systém bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci při prodlužovacím au-
ditu auditován již podle požadavků nové 
normy ISO 45001:2018. Všem zaměst-
nancům přeji nejenom bezproblémový 
průběh nadcházejícího auditu, ale hlav-
ně mnoho úspěchů při plnění požadav-
ků a očekávání našich zákazníků.

Ing. Milan Černý, manažer IMS

novinky v závodním stravování
Od 1. června 2019 nás čeká změna v závodním stravování – veškerou péči 
o stravování převezme od nynějšího dodavatele přímo společnost ŽĎAS. Cílem 
plánované změny je zlepšení kvality jídla, zejména pak dokonalá kontrola nad 
používanými surovinami a pestřejší skladba jídelního lístku. Celá akce je připra-
vována tak, aby nijak nenarušila stravovací služby ve firmě. Věříme, že tento 
krok povede k větší spokojenosti strávníků.

Nejen pomoc při požárech, ale i pre-
vence a osvěta jsou náplní práce firem-
ních hasičů společnosti ŽĎAS. V prů-
běhu měsíce března a dubna navštívili 
nedalekou mateřskou školku Sluníčko 
dva členové naší posádky. Program za-
hájili krátkým povídáním o tom, co dě-
lat, pokud požár vypukne. Následovala 
ukázka hasičské výzbroje, kterou si 
děti mohly samy vyzkoušet, a program 
ve třídě ukončila dobrodružná hra si-
mulující únik z hořícího a zakouřeného 
domu. Po krátké přestávce na převleče-

ní se paní učitelky i s dětmi přesunuly 
ven, kde bylo přistavené nejmenší ha-
sičské auto, které má jednotka společ-
nosti ŽĎAS ve svém vozovém parku. 
To, i přes jeho dětské rozměry, všechny 
zaujalo a na závěr si děti mohly vyzkou-
šet, jak se pracuje s hadicí při hašení 
opravdových požárů. Děkujeme dětem 
za milé a pozorné publikum a našim ha-
sičům za to, že nás chrání nejen v pří-
padě požárů, ale i živelných katastrof, 
dopravních nehod, úrazů a dalších ne-
příjemných situací.

Akciová společnost ŽĎAS se letos opět 
stala partnerem akce Den Země 2019 
ve Starém Městě, kterou pořádá náš 
významný zákazník, společnost REC 
Group s.r.o. Program 12. ročníku oslav 
je připraven pro mateřské a základní 
školy (ve čtvrtek 25. 4. a v pátek 26. 4.). 
Sobota 27. 4. je určena široké veřejnosti. 
Začíná se v 11 hodin a na co se může-

te v rámci této ekologicko-kulturní akce 
těšit, naleznete na adrese: www.rec-
group.cz/den-zeme-2019-0. V roce 1990 
se 22. duben stal Mezinárodním dnem 
Země. Dnes jej slaví více než miliarda 
lidí ve 175 státech světa. Den Země se 
stal největším sekulárním svátkem, kte-
rý slaví lidé společně na celé planetě 
bez ohledu na původ, víru či národnost. 

Již potřetí připravilo vedení akciové 
společnosti ŽĎAS pro své zaměstnan-
ce turnaj družstev v bowlingu, který se 
uskutečnil v sobotu 23. března 2019 
v bowlingovém centru Sauna. Tentokrát 
mezi sebou bojovalo dvanáct družstev, 
kde největší zastoupení měla divize 
Nástrojárna. To se také odrazilo i v ko-
nečné rekapitulaci, kdy zástupci divize 
Nástrojárna vybojovali hned tři první 
místa, a to v kategorii muži - družstvo 
ve složení Pavel Vařák, Ivo Král, Jiří 
Cempírek a Josef Slabý a v kategorii 
smíšený - družstvo ve složení Michal 

Cyrmon, Roman Lukášek, Lucie Sop-
čáková a Vladimír Klimeš. Kategorie 
ženy byla opět v režii úseku Služby, 
družstvo ve složení Marta Ondráčková, 
Drahomíra Prouzová, Ivana Staňková 
a Iva Korbářová, kdy Drahomíra Prou-
zová ovládla i příčku v kategorii nejlep-
ší hráčka. Absolutní jedničkou v počtu 
naházených bodů se stal hráč již zmí-
něné DNA Michal Cyrmon, který v pěti 
kolech naházel úctyhodných 952 bodů. 
Vítězům gratulujeme a všem zúčastně-
ným děkujeme za příjemně strávené 
sobotní dopoledne. 

bowlingový turnaj pro zaměstnance 

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

Naši firemní hasiči hravou formou poučili děti z mateřské školky Sluníčko, jak se zachovat 
v případě vypuknutí požáru.

Děti si ochotně vyzkoušely práci s hasičskou hadicí. Celou fotogalerii naleznete
na facebookových stránkách Naše srdce tvoří budoucnost nebo na profesní síti LinkedIn. 

Společnost ŽĎAS se letos poprvé aktivně zapojila do úklidové akce s názvem Čistá Vyso-
čina, která je součástí kampaně Den Země. V sobotu 13. dubna vyrazili její zaměstnanci 
do lesa poblíž Křiváku a společně nasbírali desítky pytlů odpadků. Akce v rámci projektu 
Zdravý Kraj Vysočina, které se každoročně účastní obce, neziskové organizace, školy, sou-
kromé firmy i jednotlivci, proběhla letos už po jedenácté. Jsme rádi, že jsme mohli tentokrát 
i my alespoň částečně přispět ke zkrášlení prostředí, v němž společně žijeme.

Generální ředitel Pavel Cesnek osobně pogratuloval všem vítězným družstvům. Na 
fotografii družstvo ve smíšené kategorii ve složení (zleva) Michal Cyrmon, Roman Lu-
kášek, Lucie Sopčáková a Vladimír Klimeš.
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Připomínáme, že výbor Klubu dů-
chodců připravil na 10. květen osla-
vu Dne matek, na kterou Vás zveme. 
Prodávali jsme jednodenní zájezd 
do údolí řeky Doubravy a máme 
ještě několik volných míst. Dále 
upozorňujeme, že budeme 6. května 
prodávat týdenní pobyt v Besky-
dech. 

1. Oslava Dne matek 
se bude konat v pátek 10. května 
2019 v kině Vysočina. Budova kina 
bude otevřena od 14.00 hodin. Od 
této doby budeme našim členkám po 
předložení členské průkazky rozdávat 
dárky. Od 15.00 hodin bude hrát k po-
slechu kapela Zelenohorských mu-
zikantů pod vedením pana Fabíka. 
Na tento pořad si naše členky mohou 

vzít své partnery. K úhradě vstupu ve 
výši 50 Kč můžete použít slevenky 
OS KOVO.

2. Jednodenní zájezd do údolí řeky 
Doubravy
O volná místa se můžete hlásit 
u paní Netolické – tel. 566 642 270.
Termín: 11. června 2019
Program: Pěšky údolím Doubravy 
(cca 4,5 km), nebo jet autobusem do 
Chotěboře a nahradit prohlídkou měs-
ta. Pak se projdeme po hrázi přehra-
dy Pařížov, navštívíme státní zámek 
Žleby, Berlovu vápenku u Třemošnice 
a zříceninu hradu Lichnice. 
Cena: člen 200 Kč, ostatní (včetně 
rodinných příslušníků) 300 Kč (cena 
zahrnuje dopravu a vstupy)
Doprava: Autobusem

odjezd 11. června 2019 v 7.00 hod. 
z autobusového nádraží, nástupiště 
číslo 4.

3. Týdenní pobyt v Beskydech 
hotel Petr Bezruč Malenovice
Termín: 21. – 28. června 2019
Ubytování: Dvou a třílůžkové pokoje 
s příslušenstvím a polopenze
Program: Po dobu pobytu bude k dis-
pozici autobus. Jsou připraveny výlety 
kombinované s pěší turistikou, včet-
ně variant pro méně zdatné účastní-
ky. Předpokládají se dva zájezdy na 
Slovensko – Javorníky a zajímavosti 
regionu.
Cena: člen 3600 Kč, ostatní (včetně ro-
dinných příslušníků) 4500 Kč (cena za-
hrnuje ubytování s polopenzí a dopravu)
Doprava: Autobusem

odjezd 21. června 2019 v 7.45 hod. 
z autobusového nádraží, nástupiště 
číslo 4.

Závazné přihlášky na uvedený týden-
ní pobyt se budou přijímat v pondělí 
6. května 2019 od 7.00 hod. ve zdra-
votním středisku ŽĎAS, a.s. 

Každý zájemce z řad členů před-
loží při přihlašování členskou průkaz-
ku, kde prokáže zaplacení členského 
příspěvku na rok 2019 (je podmínkou 
pro poskytnutí slevy). Při přihlašo-
vání sdělí bydliště, číslo OP nebo 
pasu, rodné číslo, číslo zdravotní 
pojišťovny a telefonu.

Po tomto termínu se můžete 
o případných volných místech infor-
movat na ZV OO u paní Netolické, 
tel. 566 642 270.

okénko DůchoDců

Jako tradičně, i letos můžete na prv-
ního máje vzít své příbuzné a známé 
a navštívit areál společnosti ŽĎAS. Na 
co všechno se můžete těšit? Samo-
zřejmě se podíváte do výroby. Prohlíd-
kové trasy Vás provedou halou 5 i ha-
lou 9. Zde si nenechte ujít například 
ukázky práce na kovacím lise či kalení. 
Na hale 5 uvidíte mimo jiné horizontál-
ní vyvrtávačku W 250 HC, která byla 
zakoupena v loňském roce, obráběcí 
centrum WHQ 13 CNC či karusel SKI 
20 CNC. Kromě nahlédnutí pod po-
kličku výroby se můžete těšit i na do-
provodný program. Během celého dne 
bude z hlavního podia zpívat a hrát 
Hudba Dvořák, kterou si jistě pamatu-
jete z loňska. Na komunikacích uvnitř 
areálu potkáte kaipany a minimotorky, 
se kterými dorazí naše partnerské 
střední školy. Vyzkoušet si budete 
moci i simulátor formule z VUT v Brně. 
Již tradičně si prohlédnete expozici 
dopravních prostředků společnosti 
ŽĎAS a oblíbenou ukázku techniky 
si nejen pro nejmenší připraví firemní 
hasiči. Možná se obáváte, že se Vašim 
potomkům nebude chtít na prohlídko-
vé trasy do výroby. Právě proto jsme 
pro ně letos připravili soutěž, k jejímuž 
úspěšnému vyřešení potřebují projít 

oběma halami. Děti si dále mohou za-
dovádět na skákacích hradech, něco 
namalovat a chybět nebudou ani žďa-
sácké balonky. Unaveným nohám ne-
cháte odpočinout díky projížďce firem-
ním vlakem ze stanice Osobní vrátnice 
do stanice Hala 4, či zpět. Teď už chybí 
jen něco na zub. Žádný strach. Připra-
veny budou stánky s občerstvením 
a stoly s lavičkami pro chvíle odpočin-
ku a doplnění energie. Stejně jako loni 
se můžete zúčastnit malé vědomostní 
soutěže, kdy první tři vylosovaní zís-
kají zajímavé ceny. Jako návštěvníci 
budete moci rozhodnout o nejkrásnější 
lampičce, kterou vyrobily děti v rámci 
kroužku Mámo, táto, pojď si se mnou 
hrát a na základních školách. Svým 
hlasováním u vystavených lampiček 
(ve vchodu A na hale 9) určíte výherce. 
Jako památku si ze Dne otevřených 
dveří kromě jiného odnesete pamětní 
pohlednici s jedním razítkem. Pokud 
se Vám v průběhu následujících dvou 
let podaří získat ještě alespoň jedno 
razítko, můžete se za dva roky těšit 
na zajímavý dárek. A ještě upozornění 
na závěr - letos bude nově vstup do 
areálu společnosti ŽĎAS možný pou-
ze osobní vrátnicí na ulici Strojírenská. 
Těšíme se na Vaši návštěvu!

jaký bude letos
Den otevřených dveří? 

Z důvodu zajištění pohoštění v cíli 
je nutné potvrdit účast do 10. 5. 2019 
na e-mail dana.kellerova@zdas.cz 
nebo na telefon 721 847 673.

CYKLISTICKÁ VYJÍŽĎKA 
Sraz v sobotu 11. 5. 2019 
na parkovišti ŽĎAS, a.s.

Prezence 9.30 – 9.55 
Start v 10.00 
Konec vyjížďky v cca 13.00

Délka trasy je cca 35 km

nové auto škoDA
pro zaměstnance ŽĎAS se slevou

Informace o volných pozicích získáte u specialisty náboru Mgr. Radmily 
Rolinkové, tel. 607 030 781, radmila.rolinkova@zdas.cz, na firemním intra-
netu v záložce Personální odbor nebo na https://www.zdas.com/cs/kariera/.

Vedení společnosti zajistilo pro své 
zaměstnance zvýhodněné ceny za 
nové automobily značky ŠKODA. 

Slevy se týkají následujících mode-
lů: ŠKODA CITIGO, ŠKODA FABIA 
a ŠKODA RAPID – sleva 12 %.
Dále ŠKODA OCTAVIA a ŠKODA 
KAROQ – sleva 14,5 %, ŠKODA 

KODIAQ – sleva 15,5 % a ŠKODA 
SUPERB se slevou 16 %. 

Uvedené slevy se nevztahují na akč-
ní modely (akční pakety). 
Podrobnější informace a formulář 
nutný k získání slevy naleznete na in-
tranetu v sekci Benefity pro zaměst-
nance, nebo u svého nadřízeného.

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.


