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žďaS Se prezentoval v ruSku

Øetìzová kola pro norskou ropnou plošinu

V termínu od 15. do 19. května 2017 se akciová společnost ŽĎAS představila na meDivize Metalurgie získala letos v květnu zakázku na zajímavý projekt týkající
zinárodní výstavě Metalloobrabotka v Moskvě. Veletrh patří mezi klíčové prezentase generální rekonstrukce ropné plošiny „Njord A“. ŽĎAS pro tuto ropnou
ce strojírenských společností v oblasti opracování a zpracování kovů a účastní se jej
plošinu vyrobí odlitky 34 řetězových kol v celkovém objemu asi 300 tun.
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Soutěž o nejlepšího zamìstnance mìsíce

Příští Žár vyjde ve čtvrtek 13. 12. 2018

slévárenské dny – největší konFerence českých slévačů

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 dnech 13. – 14. listopadu proběhlo
v brněnském hotelu Avanti již padesáté páté setkání zástupců slévárenské
branže pořádané Českou slévárenskou
společností, z.s. a Ústavem strojírenské technologie FSI VUT v Brně, pod

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

bakalářských a magisterských prací,
včetně předání čestného členství místopředsedovi České slévárenské společnosti Ing. Janu Tolarovi. Tato ocenění 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 krize nebo nová norma?“, kterou přednesl
Chief Economist UniCredit Bank RNDr.
Pavel Sobíšek. Tak jako v předcházejících ročnících, byly odborné přednášky
i letos rozděleny do sekcí, se zaměřením na ekonomiku, formovací materiály,
technologie, neželezné kovy a slitiny,
ekologii, metalurgii oceli pro odlitky a ingoty a metalurgii litin. V průběhu úterního odpoledne navštívil 55. Slévárenské
dny také Ing. Eduard Muřický – náměstek ministra Průmyslu a obchodu (Sekce průmyslu) společně s Ing. Martinem
Karfusem, CSc. (Odbor sektorové expertízy a průmyslové politiky). S těmito
zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu vedl pracovní jednání generální
ředitel ŽĎAS, a.s. Ing. Pavel Cesnek,
za přítomnosti organizátorů Slévárenských dnů a předsedy České slévárenské společnosti.
Nově se Slévárenské dny více cílí na
výběr témat uplatnitelných v praxi a nejsou již zaměřeny tak přísně vědecky.

Snaží se o jasnou formulaci nových
technologií, včetně ekonomických přínosů pro specialisty ze slévárenské
branže.
Počet účastníků letošních Slévárenských dnů dosáhl již 300 z více než jednoho sta organizací. Převážnou většinu
účastníků tvoří zástupci mladší generace a velmi důležitá je také skutečnost,
že se organizátorům daří udržet i rozvíjet spolupráci s akademickou sférou,
tedy s vysokými školami a výzkumnými
ústavy. Celá řada zaměstnanců společnosti 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 Železného (přednášky v Sekci technologické).
V Sekci metalurgie oceli na odlitky
a ingoty pak měli své přednášky Ing.
Martin Balcar, Ph.D. a Ing. Martin Gregor. 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 společnost ŽĎAS. Do budoucích let si lze
pouze přát, aby si toto setkání udrželo
a rozvíjelo svůj kredit v očích jak odborné veřejnosti, tak i v zorném poli majitelů a vrcholového vedení výrobních
firem v naší, tedy slévárenské branži.
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.,
vedoucí elektroocelárny a předseda ČSS

včera, dnes a zítra...

seriál

Festival vzdělávání

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.

na žďas vzpomínám v dobrém
Jako malá jsem vyrůstala na Cikháji. Můj otec byl učitelem, a protože
jsme byli věřící, byl propuštěn a dostal místo skladníka ve firmě ŽĎAS.
Bylo to místo s bytem, a tak jsme
se přestěhovali. Já jsem po skončení základní školy nemohla jít dál
studovat, šla jsem tedy pracovat
na Chiranu, kde jsem se vyučila chirurgickým mechanikem. Měla jsem
docela štěstí, protože jsem se už od
druhého ročníku dostala do vývojové dílny. Práce na Chiraně mě velmi
bavila, ale kvůli zdravotním problémům 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 zkušenostem z Chirany problém dělat postupy na drobné věci. V každé kanceláři 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 svařovně. Úkolovala jsem i velké celky, 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 podhodnocena, 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 důchodem mi byl nabídnut odchod. Já to
tenkrát neměla spočítané, protože
jsem si říkala, že mě nechají dochodit 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 představovalo tři platy. Konec mého pracovního působení tedy nebyl pěkný, ale
jinak vzpomínám na ŽĎAS v dobrém. Například proto, že jsem hrála aktivně volejbal a pořádali jsme
v rámci firmy ŽĎAS turnaje, kterých
se účastnilo až šestnáct družstev.
Zde se musím také pochlubit – vyhráli jsme celorepublikový turnaj na
Slovensku, což byl opravdu velký
úspěch. Bylo nás tam šest družstev
(čtyři česká a dvě slovenská), turnaj pořádaly odbory a fabrika nám
přispěla na cestu a kapesné. Toho
sportování bylo tenkrát ve ŽĎASu
opravdu hodně. Jezdilo se například do Zubří na branné dny, pořádaly 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 Německu a do tábora odborů ŽĎAS v Zubří jsem jezdila od roku 1967 až do
roku 2017.

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

Pomáháme budoucím absolventům
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, zastoupená v tomto projektu personálním oddělením, pojala spolupráci na projektu formou

Anežka Odvárková

V posledním letošním vydání firemních novin Žár si budete moci přečíst příspěvek RNDr. Jana Grigara,
který ve společnosti ŽĎAS působil
jako vývojový pracovník.

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

workshopu, kterého se zúčastnilo celkem
pět tříd maturitního ročníku z VOŠ a SPŠ
Žďár nad Sázavou z pracovitě Studentská.
Cílem workshopu bylo naučit budoucí absolventy žďárské průmyslovky, jak správně
napsat strukturovaný životopis a jak zvládnout 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 okamžiku 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 neprobádanou oblast výběrového řízení, která je
v budoucnu čeká, a setkal se s neočekávaným úspěchem jak u studentů, tak i učitelů.
Mgr. Radmila Rolinková, specialista vzdělávání

žďas oslavil se žďáreM 100 let rePuBliky
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 společný 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
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 zajistit část ze čtvrt milionu, což je celková pořizovací cena
této relaxační oázy.
Co je to Snoezelen?
Snoezelen je speciální místnost určená k vytvoření bezpečného stimulujícího prostředí, které nabízí příjemnou
atmosféru a smyslové podněty. Prostředí plní funkci
relaxační (cílem je celkové uvolnění navozené teplem, vůní, hudbou, tlumeným osvětlením a podobně),

poznávací (klientům umožňuje například přemísťovat
se, lézt, houpat se, schovávat se, objevovat), interakční (stimuluje a vybízí k aktivitě, například spustit masážní 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.

stacík ve žďáře funguje
už třicet let
Vznik žďárského stacionáře sahá až do roku 1986, kdy
Okresní ústav sociálních služeb zřídil zařízení v dvoupokojovém bytě na ulici Marxova (dnes Okružní). Počet 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 naposled se stacionář stěhoval počátkem roku 1998, a to
do nově zrekonstruovaného objektu bývalých jeslí na
ulici Haškova. Během 30 let fungování stacionáře využilo této služby přibližně 70 uživatelů, o které se staraly
téměř dvě desítky zaměstnanců. V současné době má
Stacík kapacitu 22 uživatelů a sedm zaměstnanců.

oBrazeM

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).

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.

Zejména pamětníky oslovila výstava historických fotografií v prostorách radnice.

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 uskuteční 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 československé republiky lidé dávali dárky, jaké si posílali pohlednice nebo třeba jak se tehdy lišila štědrovečerní tabule
dělnictva a průmyslníků.

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.

sledujte nás na www.zdas.com
a profesní síti linkedin.
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ROSTEME / NABÍRÁME / HLEDÁME

HLEDÁME ODBORNÍKY DO FIRMY
A POMOCNÍKY PRO NÁBOR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Mimořádná odměna až 10 000 Kč
za přivedení zaměstnance do profese:
► Obsluha obráběcího
centra
► Obsluha 3D měření
► Nástrojář
► Konstruktér
► Soustružník
► Horizontkář
► Frézař

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

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.

Výbor základní organizace OS KOVO ŽĎAS, a.s.
V
pořádá pro dě� členů ZO
nad
mikulášskou nadílku
s divadelním představením

Pohádka z lesa

Účastníky Sportovních her přivítal personální ředitel firmy ŽĎAS, a. s. Mgr. Petr Havelka.
Představení se koná v sobotu 8. prosince 2018 v 15.00 hodin
v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou.

hurá na prázdninový tábor

Po skončení představení Vám bude na pozvánku vydána vánoční kolekce.

do zubří

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

1. července, přivítáme první dětské rekreanty. 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 rekreanty v Zubří čeká? To opravdu nemůžeme prozradit. Snad jen to, že účastníci
všech tří běhů si užijí spoustu příjemné
zábavy, koupání, sportovních a zábavných her a budou obohaceni o nová
seznámení s kamarády. Závěrem ještě
důležitá zpráva pro rodiče – Vaše děti
budou i na letošním táboře v péči zkušených hlavních a oddílových vedoucích.

www.ZDAS.cz

využíváte všechny poSkytovanÉ
beneFity?
» 5 týdnů dovolené
» Pružná pracovní doba
» Příspěvky ke mzdě na Velikonoce, dovolenou a Vánoce
» Podpora vzdělávání a odborného rozvoje zaměstnanců, příspěvek na jazykové kurzy
» Příspěvek na stravování včetně vlastní jídelny – výběr ze 7 jídel denně,
svačinový bufet
» Příspěvek na penzijní připojištění až 700 Kč !
» Letní tábory prookénko
děti zaměstnancůdůchodců
»Připomínáme
Možnost zvýhodněného využití rekreačního zařízení firmy
našim členům, že jsme ve spolupráci s výborem ZO OS KOVO
»připravili
Rekondiční
pobyty
pro zaměstnance
z rizikových
tradiční
Výroční
setkání důchodců,
členůpracovišť
OS KOVO, akciové spo»lečnosti
Zvýhodněné
pro rodinné
zaměstnanců
ŽĎAS, telefonní
které se tarify
uskuteční
v úterýpříslušníky
11. prosince
2018 ve 14.00 hodin
»v Domě
Úrazové
pojištění
zaměstnanců
kultury
ve Žďáře
nad Sázavou.
»Program:
Možnost přechodného ubytování
zahájení,sociální výpomoci pro zaměstnance
»» Možnost

» Bižší
zprávainformace
předsedy výboru
Klubu důchodců,
o možnostech
a způsobu čerpání benefitů získáte
» vystoupení hostů.
na personálním oddělení: hala 5, 2. patro, dveře číslo 210.
Po ukončení uvedeného programu, asi od 15.00 hodin, nám bude hrát Venkovská kapela vedená kapelníkem panem Jaroslavem Šimkem. Dům kultury bude
otevřen od 13.00 hodin. Vstup pouze na platné odborářské průkazky důchodců
ŽĎAS, a.s.
Děkujeme VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou za možnost
prezentovat společné partnerství v technickém vzděDále oznamujeme,
že jsme
společně
žďárskou
CKza
ZDAR
připravili
jednolávání
a takéseKraji
Vysočina
propagaci
technických
Ve středu 14. června patřilo žďárské náměstí středním odborným školám regionu, které
tu prezentovaly
denní žáků
zájezdvystavujínazvaný Předvánoční
řemesel. Bratislava.
svoje studijní programy. Atraktivitu nabídky zvyšovaly ukázky výsledků odborné praxe
Termín:
13.přehlídkou
prosince 2018
Mgr. Dana Fialová, Vzdělávání
cích škol, popřípadě ukázka možností spolupráce škol s partnerskými firmami. Nad
týdenní
Program:
Návštěva
bratislavského hradu, prohlídka starého města s průvodcem,
Minifestivalu řemesel 2017 převzala záštitu radní Kraje Vysočina pro oblast školství,
mládeže
a sportu
předvánoční trhy a osobní volno. Upozorňujeme, že na Slovensku se platí eury.
Jana Fialová.
Cena: člen 200 Kč, ostatní (včetně rodinných příslušníků) 300 Kč
Cena zahrnuje
s VOŠ dopravu
A SPŠ a vstupné do bratislavského hradu.
Mezi vystavovateli nechyběla ani VOŠ a SPŠ ve Žďá- řemesel 2017 prezentovala společně
Doprava: Autobusem, odjezd ve čtvrtek 13. prosince 2018 v 6.30 hod. z autoře nad Sázavou, se kterou jsme se prezentovali i my vzájemné partnerství.
busového
nádraží,
číslo 4.
Pro návštěvníky, zejména žáky
základních
školnástupiště
rejako její významný partner. Téměř polovina studijních
učebních oborů v nabídce této školy učí žáky řemesl- gionu, jsme si jako součást naší prezentace připravili
Závazné přihlášky
malý test vědomostí o akciové společnosti
ŽĎAS.na
Vy-uvedený zájezd se budou přijímat ve čtvrtek 29. listopadu
ným dovednostem. Patří sem zejména obor obráběč
2018 od
7.00 hodin
ve zdravotním středisku ŽĎAS, a.s. Každý zájemce z řad
plněné anketní lístky byly slosovány
a zástupci
firmy,
kovů, nástrojář, zámečník, dřevomodelář, elektrikář
členů
předloží4při
přihlašování členskou průkazku, kde prokáže zaplacení členvylosovali
šťastné
a jiné. Žáci školy vykonávají ve firmě ŽĎAS, a. s. Kraje Vysočina a partnerské školy
ského cenou.
příspěvku na rok 2018 (pro poskytnutí slevy), dále sdělí číslo telefonu
praxi, využívají výhod stipendijního programu, úzce výherce. Ti byli odměněni hodnotnou
a protradičně
cestovníupoutaly
pojištění rodné číslo a svoji pojišťovnu. Po termínu prodeje se
Všechny návštěvníky festivalu
spolupracují s odborníky ve strojírenských a metalurmůžetekteré
o případných
modré balónky s logem firmy ŽĎAS,
dělaly ra-volných místech informovat na ZV OO u paní Netolické,
gických oborech. Všichni absolventi školy mají mož566potěšilo,
642 270.byl záNávštěvníci z řad žáků 8. a 9. tříd základních škol osvědčidost především dětem. Co nás tel.
velmi
nost najít ve ŽĎAS, a.s. pracovní uplatnění a dále se
KD
li na Minifestivalu řemesel velmi dobré znalostiVýbod
o akciové
jem o prezentaci naši firmy a dobré znalosti dětí o ní,
rozvíjet ve svém oboru a řemesle. To byl také jeden
společnosti ŽĎAS.
které prokázaly při zodpovídání soutěžních otázek.
z důvodů, proč naše firma na letošním Minifestivalu
Rostislav Dvořák,
předseda ZO OS KOVO ŽĎAS, a. s.

nad žďárem opět lÉtaly modrÉ balÓnky žďaS
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