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MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ŽĎAS, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

GENERÁLNÍ OPRAVA KOVACÍHO SOUBORU DOKONÈENA
V průběhu posledních několika let narostl v kovárně společnosti ŽĎAS počet výkovků vyráběných z materiálů
s vysokým přetvárným odporem, což
se v letech 2017 a 2018 začalo projevovat znatelným opotřebením a deformacemi mechanických částí kovacího
lisu CKV 1800/2250. Jednalo se zejména o kovací desku, podélný posuv,
přesouvání kovadel a lisovní válce.
V souvislosti s tímto technickým stavem
docházelo k častějšímu úniku tlakové
emulze a zvýšenému počtu případů odchylek ve výrobě. Z těchto důvodů bylo
rozhodnuto provést generální opravu
mechanických a hydraulických částí lisu
CKV 1800/ 2250 a kolejiště manipulátoru QKK 12.
Základní částí lisu je hlavní lisovní
válec, který byl vyroben zcela nový. Jenom pro představu, tato sestava válce
a plunžru váží přibližně 18 tun. Nově byl
dále vyroben přední a zadní lisovní válec a také nové plunžry zpětných válců.

Na podélném posuvu se jednalo například o hydraulický doraz, dvojválec posuvu, kovací desku, kluzné desky nebo
nástavce kovací desky. Dále byla vyměněna poškozená kotvení a opraveno
potrubí na tukovém a olejovém mazání,
byly instalovány nové poloviny vodicích
pouzder, vodicí pouzdro lisovního válce,
kryty sloupů, nové mazací kroužky, tažné pružiny a další příslušenství.
U horní a pohyblivé traverzy byla provedena defektoskopie, korekce otvorů
a opracování ploch pro zabudování
lisovních a zpětných válců. Na spodní
traverze byly zhotoveny úpravy prormožnost namontování nových kluzných
desek, dále byly provedeny opravy závitů, ploch pro horní držák kovadla, korekce ploch pod matice sloupů a kluzných
ploch sloupů, oprava nosníku a lože.
Na přesouvání a zásobníku spodních
nástrojů byl opraven válec přesouvání,
deska, stojan, válec zásobníku, blokování, deska, lože, krycí deska a na upí-

Nejlepší zamìstnanci v lednu

Generální ředitel Ing. Pavel Cesnek se zástupci hlavních útvarů společnosti, jejichž
pracovníci se podíleli na částečné generální opravě a modernizaci kovacího souboru
ve ŽĎAS, a.s..

nání horních nástrojů probíhala oprava
táhla, páky a hřídele. Na základu lisu
byla provedena revize s opravou kotvení
hydraulického rozvodu.
Rekonstrukce hydraulické části byla
koncipována s ohledem na co nejkratší
dobu odstávky lisu z provozu a zároveň
na jednoduchost a rychlost montáže
vzhledem k vysokým finančním nákladům při částečné opravě jednotlivých
bloků s použitím původních dílů. Po vyhodnocení stavu jednotlivých bloků proběhla kontrola, demontáž a zabroušení
sedel ventilů a jejich následné přetěsnění. Potrubní trasy zůstaly původní,
pouze s přetěsněním. Na hydraulickém
agregátu proběhla kontrola stavu spojky s výměnou čerpadla. Pro opravu
pohonu lisu bylo nutné přetěsnit kompletní přívodní a odpadní potrubní trasy
vedoucí k lisovním a zpětným válcům.
Parametry lisu zůstaly i po rekonstrukci
kovacího souboru zachovány původní.

Na manipulátoru byla provedena oprava
kleští, převodovek pojezdu manipulátoru, které byly upraveny z původního
řetězového pohybu na pohyb zajištěný
cévami a cévovými koly, vyčištění a přetěsnění hydraulického agregátu, dále
oprava elektrických rozvodnic a postupné nahrazení poškozených karet.
Část elektrozařízení byla vyměněna
dle specifikace elektroúdržby kovárny,
zpracována a zapojena firmou DEL, a.s.
Demontáž a montáž prováděli pracovníci Externích montáží v součinnosti
s pracovníky Generálních oprav, stavební část zajistila firma Gremis.
Při zahájení bouracích prací kolejiště
manipulátoru v době od 14. do 17. prosince 2018 byly zjištěny praskliny povrchového betonu a destrukce celé betonové desky v kolejišti. Z tohoto důvodu
bylo nutno přistoupit k vybourání celého
kolejiště a následně musela být zpracována nová stavební dokumentace.

Za měsíc leden přijali zaměstnanci měsíce (zleva): Josef Slabý, Jiří Drdla a Vladimír Čírtek
tentokrát poděkování nejen od místopředsedy představenstva a generálního ředitele
Ing. Pavla Cesneka, ale i od finančního ředitele Ing. Bc. Marcela Mlčocha (zcela vlevo).

Pokračování na str. 2

OBRAZEM
Vedení společnosti pokračuje i v novém roce 2019 v započaté tradici volby
nejlepšího zaměstnance měsíce. Vítězem za leden se stal pan Jiří Drdla.
Pan Drdla patří k nejspolehlivějším konstruktérům. Poctivě, precizně, spolehlivě a s aktivním přístupem plní pracovní
úkoly i nad rámec svých povinností. Velmi příznivě působí na mladé konstruktéry tvářecích zařízení, zejména svými
hlubokými profesními znalostmi a zkušenostmi, které ochotně sdílí s lidským
a vstřícným přístupem. Ocenění si
mimo jiné zaslouží i za rozhodující podíl na konstrukci, úspěšném uvedení do
provozu a předání do užívání kovacího
kolejového manipulátoru QKK 20 NK
pro německou společnost BGH Lippendorf. Pan Drdla má také významný podíl
na dokončovaném vývoji a konstrukci
manipulátoru QKK 10 NK pro BGH Siegen/Weidenau.
Pan Vladimír Čírtek, druhý nejlepší
zaměstnanec měsíce ledna, je zkušeným a spolehlivým pracovníkem pro-

fese nástrojař. Ochotně a zodpovědně
plní svěřené úkoly s vysokou kvalitou
odváděné práce. Je svědomitý, vychází
vstříc požadavkům nadřízených, včetně
konání přesčasové a víkendové práce.
Kromě vlastní nástrojařské práce zajišťuje v rámci víceprofesnosti i sériové
lisování dílů, jeřábnické a vazačské práce. Je jedním z klíčových pracovníků,
kteří se podíleli na úspěšném dokončení oběžného kola Kaplanovy turbíny pro
vodní elektrárnu Kamýk, soustrojí TG4.
Třetím zaměstnancem měsíce ledna
se stal pan Josef Slabý, který pracuje
jako modelář. V rámci víceprací je schopen vykonávat funkci modelář – kontrolor a modelář – technolog. Díky svým
odborným znalostem a schopnostem
se výrazným způsobem podílel na zprovoznění 3D měření přístrojem METRONOR na kontrole modelárny.
Všem třem nejlepším vyhodnoceným
zaměstnancům děkujeme za jejich práci
a gratulujeme k ocenění.

Ve čtvrtek 7. února 2019 podepsali místopředseda představenstva a generální ředitel
Ing. Pavel Cesnek a předseda ZO OS KOVO pan Rostislav Dvořák novou Kolektivní
smlouvu. Více informací naleznete na straně 3.

Příští Žár vyjde ve čtvrtek 21. 3. 2019

Generální oprava...
Na základě těchto skutečností došlo
k prodloužení termínu předání lisu
o tři týdny oproti původně plánovanému harmonogramu. Staré kolejiště bylo
v celém rozsahu nahrazeno kolejištěm
novým, vhodným pro budoucí manipulátor QKK 16. Kovací soubor byl za účasti
managementu uveden do zkušebního
provozu v pondělí 18. února 2019. „Všem
pracovníkům, kteří se na této náročné
akci podíleli, bych chtěl na tomto místě
vyjádřit velké poděkování,“ uvedl místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti ŽĎAS, Ing. Pavel Cesnek. Po ukončení zkušebního provozu
bude zahájen ostrý provoz zařízení.
Během následujících let je plánována
výroba a uvedení do provozu zcela nového lisu CKV 3000. V současné době
se zpracovává studie s posouzením
stavu a výkonových možností centrální
akustanice, případně možnosti přechodu nového lisu na jednotkový olejový
pohon, včetně zastavovacích možností
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kovacího souboru v návaznosti na průjezdy jeřábů, výjezdy ohřívacích pecí,
stanoviště obsluhy lisu a podobně. Současně je plánována realizace manipulátoru QKK 16, který umožní výrobu váhově a rozměrově větších a náročnějších
výkovků s rozšířením technologických
možností a kování ingotů 8K17 s vloženou váhou 15 tun (stávající největší
ingot používaný na kovárně ŽĎAS je
8K13 s vloženou váhou 11,5 tuny).
Díky plánované investici do nového
kovacího lisu bude možné dosáhnout
vysokého stupně protváření u ingotů (výkovků), zvýšení kvality výkovků
a rozšíření nabídky kovaných materiálů.
Vznikne zároveň referenční pracoviště
pro nově vyvíjenou řadu kovacích lisů,
rozšíří se technologické možnosti oproti původnímu lisu a bude možné kovat
výkovky o větší hmotnosti (vstupní polotovar 8K17).
Ing. Libor Sochor,
vedoucí provozu kovárny

Kovací lis CKV 1800/2250 v kovárně ŽĎAS, a.s.:
Na levé fotografii krátce před dokončením generální opravy, vpravo při spuštění do zkušebního provozu v pondělí 18. února 2019.

Dodávka oběžného kola Kaplanovy turbíny na vodní elektrárnu Kamýk
Výstavba vodního díla Kamýk, které je součástí Vltavské kaskády, probíhala v letech 1957 až 1961. Nádrž
má délku 10 kilometrů a celkový objem je 12,8 milionů m3. Vodní dílo pracuje v tandemu s další známou
vodní elektrárnou Orlík. Elektrárna se nachází v hrázi o šířce 15 metrů, délce 85 metrů a výšce 12 metrů. Je osazena čtyřmi soustrojími Kaplanovy turbíny
o průměru oběžného kola 3,8 metrů a celkovém výkonu 40 MW (4 × 10 MW). Otáčky oběžného kola se
pohybují v hodnotách kolem 150 otáček za minutu,
a za sekundu proteče jedním soustrojím 90 m3 vody.
V roce 2017 zvítězila tehdejší firma ČKD Blansko
Engineering (od roku 2019 Litostroj Engineering, a.s)
ve výběrovém řízení na generální opravu zbývajících
soustrojí TG4 a TG2 vodní elektrárny Kamýk nad Vltavou. Do akciové společnosti ŽĎAS byla následně
zadána výroba stěžejních dílů oběžného kola Kaplanovy turbíny pro soustrojí TG4. Do projektu se zapojily
všechny tři výrobní divize firmy. V divizi Nástrojárna
byly vyráběny čtyři oběžné lopaty, dvacet čtyři rozváděcích lopatek, regulační páky a další drobné díly. Divize
Strojírny vyrobila náboj oběžného kola, horní a dolní
lopatkový kruh a provedla opravy některých původních
dílů, jako byl například přestavný kříž, hřídel generátoru a podobně. Všechny odlitky a výkovky pak dodala
divize Metalurgie.
Těsně před koncem roku 2018 bylo na jednání mezi
firmou ČKD Blansko Engineering a divizemi Strojírny
a Nástrojárna ŽĎAS rozhodnuto, že konečná montáž
plánovaná původně v divizi Strojírny bude s ohledem

na předešlé zkušenosti a reference s dodávkami těchto zařízení, zajišťována pracovníky divize Nástrojárny.
Situace byla v této době velmi složitá, protože konečný
termín požadovaný ze strany společnosti ČEZ byl stanoven na 31. ledna 2019 a v případě nedodání oběžného kola do elektrárny hrozila za každý den prodlení
velmi vysoká smluvní sankce.
S ohledem na celkovou hmotnost sestavy oběžného kola, která přesahovala 26 tun a oběžný průměr
3800 milimetrů, musely být rovněž velmi rychle připraveny i potřebné montážní prostory, včetně zdvihacích
zařízení, plošin a přípravků na tlakování, stejně jako
statické vyvažování a manipulace. Vše se dělo doslova
za pochodu a s velkým podílem improvizace. Nejednalo se ale pouze o samotnou montáž sestavy oběžného
kola, ale rovněž o provádění značného počtu smlouvou
předepsaných zkoušek, jako bylo například tlakování
servomotoru hydraulickým olejem, statické vyvážení
oběžného kola, zkouška těsnosti celé sestavy náboje
prováděná stlačeným vzduchem a měření pasivních
odporů při natáčení lopatek. Situace byla o to náročnější, že všem těmto zkouškám a hlavním montážním
činnostem byli přítomni technici firmy ČEZ, kteří každý
krok velmi pečlivě dozorovali a nekompromisně požadovali dodržení všech předepsaných parametrů. Přes
všechny uvedené obtíže se nakonec podařilo montáž
a předepsané zkoušky dokončit v požadovaném termínu a kvalitě a v současnosti již probíhají na elektrárně
závěrečné práce spojené s montáží celého soustrojí
Kaplanovy turbíny.
Rád bych zde touto cestou poděkoval všem pracovníkům firmy, kteří se na úspěšné dodávce podíleli,
a jmenovitě vyjádřil zvláštní uznání našim nástrojařům:
panu Vladimíru Čírtkovi, Petru Hlouškovi, Milanu Janečkovi a Aloisi Homolkovi, na kterých spočíval největší podíl práce a zodpovědnosti. Poděkování dále
patří také vrchnímu mistrovi Pavlu Hegenbartovi za
koordinaci činností mezi Nástrojárnou a ostatními
útvary firmy, panu Františku Bláhovi z kontroly jakosti,
který obětavě a v jakoukoliv potřebnou dobu zajišťoval provádění zkoušek a pánům Janu Víškovi a Aleši
Havelkovi z hydraulické zkušebny za provádění zkoušek tlakování.
Závěrečné poděkování jsme obdrželi rovněž i ze strany firmy Litostroj Engineering. Dovoluji si zde citovat

Pracovníci divize Nástrojárna, kteří prováděli závěrečnou montáž oběžného kola Kaplanovy turbíny pro
vodní elektrárnu Kamýk. Zleva: Alois Homolka, Vladimír
Čírtek, Milan Janeček a Petr Hloušek.

z dopisu pana Milana Prokopa, ředitele realizace
projektů: „Chtěl bych Vám poděkovat za Váš přístup
při dohotovení oběžného kola TG Kamýk. Navzdory
drobným problémům velmi oceňuji kvalitu, nasazení
a obětavost nad rámec běžných pracovních zvyklostí
u všech pracovníků, kteří na kole pracovali.“
I díky uvedeným referencím jsme zvítězili ve výběrovém řízení na dodávku čtyř oběžných lopat pro rekonstrukci vodní elektrárny Nové Mlýny a ucházíme se
o montáž druhého soustrojí TG2 pro VE Kamýk, na které v současnosti vyrábíme čtyři oběžné lopaty a dvacet
čtyři rozváděcích lopatek. Nově jsme pak vstoupili i do
výběrového řízení na rekonstrukci a generální opravu
jednoho ze soustrojí vodní elektrárny Gumati v Gruzii,
kterou vlastní rovněž skupina ENERGO-PRO.
Miloš Janeček, ředitel divize Nástrojárna

Mimořádná roční odměna za rok 2018 vyplacena

Záběr ze statického vyvažování soustavy oběžného kola
pro vodní dílo Kamýk.

V loňském roce se díky intenzivní práci na řadě významných projektů podařilo naší společnosti splnit
plánovaný hospodářský výsledek. Díky tomuto pozitivnímu výsledku za rok 2018 mohl být naplněn
bod kolektivní smlouvy a zaměstnancům vyplacena
roční odměna ve výši 8000 korun. Část této odměny ve výši 2000 korun byla vyplacena již za první
pololetí loňského roku v červenci. Díky tomu, že
se podařilo splnit plánovaný výsledek společnosti
i za celý rok 2018, byla zaměstnancům vyplacena

společně se mzdou za měsíc leden 2019 také zbývající část odměny ve výši 6000 korun. I v letošním
roce byla vyjednána mimořádná odměna za splnění ročního hospodářského výsledku ve výši minimálně 9 000 korun, se zálohovým plněním ve výši
2 000 korun v červenci 2019. Pro letošek má společnost uzavřenou nejvyšší kontraktaci za dlouhou řadu
let, a tak pevně věříme, že se nám společným úsilím
opět podaří plánovaný výsledek splnit.

OBRAZEM

ŽĎAS roztančil
Dům kultury
Poslední lednovou sobotu se v Domu
kultury ve Žďáru nad Sázavou konal již
17. reprezentační ples akciové společnosti ŽĎAS. Po úvodním slovu místopředsedy představenstva a generálního
ředitele Ing. Pavla Cesneka nenaladilo
hosty do tanečního pohybu klasické
plesové předtančení, ale netradičně
krev v žilách rozproudila bubenická
show skupiny ASAF z Nového Města
na Moravě, která v průběhu večera vystoupila ještě jednou. K tanci a poslechu
hrála skvělá skupina Timbre Music. Ve
vestibulu a později v prvním patře kulturního domu se hostům představila
netradiční cimbálová muzika Cimballica z Brna. Hlavním hostem večera byl
Michal David, který svým vystoupením
rozpohyboval všechny věkové kategorie. Překvapením pro hosty byl fotokoutek přichystaný ve vestibulu, kde si
mnozí nechali udělat vtipnou fotografii
jako vzpomínku na hezky strávený večer. Velký zájem byl o prodej tomboly
a nechybělo ani tradiční půlnoční losování cen ze slosovatelných vstupenek.
Na příjemně stráveném večeru měl
nemalý podíl i catering, který pro hosty plesu přichystala restaurace Krystal.
Poděkování patří také zaměstnancům
Domu kultury ve Žďáru nad Sázavou
a celému organizačnímu týmu akciové
společnosti ŽĎAS.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA JE PODEPSÁNA
Předsedovi ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s., panu Rostislavu Dvořákovi položila redakce
Žáru několik otázek týkajících se letošního vyjednávání.
Růst mezd je důležitým tématem kolektivního vyjednávání. Co se v této
oblasti změnilo v uplynulém roce?
Loni došlo k dohodě o plošném navýšení mzdy o 500 Kč do osobního ohodnocení u všech zaměstnanců s průměrnou měsíční hrubou mzdou nižší než
20 000 Kč od 1. ledna 2018. Cílem této
dohody byla okamžitá finanční podpora
nízkopříjmové skupiny, která se týkala
asi 500 zaměstnanců firmy. V 1. čtvrtletí
začalo vedení firmy pracovat na návrhu
nové mzdové mapy, která vešla v platnost k 1. 7. 2018. Smyslem této mzdové
reformy bylo nastavit nová pravidla pro
odměňování zaměstnanců. Byly rozšířeny mzdové tarifní třídy v jednotlivých
pracovních profesích. Provedená změna je nástrojem vedoucím k objektivnímu hodnocení profesního kvalifikačního
růstu zaměstnanců v jednotlivých zaměstnaneckých kategoriích. Nově byla
zavedena plošná výplata mimořádné

roční odměny pro všechny zaměstnance firmy v minimální výši 8000 korun
na osobu, která je vázána na splnění
plánovaného hospodářského výsledku společnosti. Nově byl také zaveden
měsíční finanční bonus pro odměňování zaměstnanců podle podílu na plnění
hospodářského výsledku divize nebo
úseku.
Jaký tedy byl růst výdělků v loňském
roce?
V průběhu roku 2018 docházelo k postupnému zvyšování průměrné mzdy,
která vzrostla z 25 030 Kč v prosinci
2017 na 27 305 Kč v prosinci 2018.
Mimo to je v průběhu hospodářského
roku průběžně sledován a zaměstnancům v zápise VZO zveřejněn ukazatel
aktuálního vývoje průměrného výdělku
ve všech zaměstnaneckých kategoriích.
Ten byl v roce 2018 růstový a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 byl
vyšší o 9,089 %.

Co vyjednaly odbory pro zaměstnance v kolektivní smlouvě pro rok
2019?
Kolektivní vyjednávání bylo ukončeno
29. ledna 2019 po třech jednacích kolech vzájemnou dohodou obou smluvních stran. Některé zákonné změny jsou
prováděny automaticky, jako například
zvýšení minimální mzdy a s ní související zvýšení příplatků za pracovní prostředí. Uvedu z mého pohledu pouze ty
nejdůležitější, které mají vliv na požadovanou spokojenost a jistoty našich zaměstnanců. V oblasti odměňování bylo
dohodnuto individuální zvyšování mzdy
v tarifních stupních s ohledem na kvalifikační růst zaměstnanců v jednotlivých
zaměstnaneckých profesních kategoriích. Zaměstnavatel bude garantovat růst
průměrné mzdy v roce 2019 v minimální
výši 2,5 % předpokládané inflace zveřejněné ČSÚ. I v roce 2019 budou mít
vedoucí zaměstnanci k dispozici další
motivační finanční prostředky pro odměňování zaměstnanců. Při měsíčním
nesplnění hospodářského výsledku
divize nebo úseku nebude zaměstnancům ve všech zaměstnaneckých kate-

goriích krácena výplata tohoto bonusu
(Dj, Dr, POP a TH). Příplatek za práci
v odpolední směně bude přiznán a vyplacen všem zaměstnancům kategorie
Dj, Dr a POP.
Mimořádná roční odměna za splnění
ročního hospodářského výsledku bude
zaměstnancům vyplacena plošně ve
výši minimálně 9 000 korun se zálohovým plněním ve výši 2 000 korun v červenci 2019. Nově se výplata podílu na
mimořádné roční odměně bude vztahovat také na zaměstnance odcházející do
starobního důchodu. V sociální oblasti
je nově dohodnuto rozšíření ozdravných opatření. Tato změna se týká
zřízení a vybavení inhalační místnosti
pro zaměstnance pracující v rizikovém
prašném prostředí divize Metalurgie.
Zahájení provozu je stanoveno na červenec letošního roku. Všechna ostatní
ujednání kolektivní smlouvy uvedená
v kolektivní smlouvě z roku 2018 jsou
nedílnou součástí Kolektivní smlouvy
pro rok 2019 a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
Děkujeme Vám za rozhovor.

Individuální úrazové pojištění pro zaměstnance

Jarní prázdniny jsou už na dohled

V minulém čísle Žáru jsme informovali o ukončení skupinového úrazového pojištění u Allianz pojišťovny, a.s. k 28. únoru 2019. Z tohoto důvodu jsme pro zaměstnance společnosti ŽĎAS připravili nabídku na individuální úrazové pojištění.
V případě zájmu mohou zaměstnanci firmy kontaktovat pojišťovacího makléře: Bc. Lenka Lamková, tel. 603 453 705, e-mail: lenka.lamkova@corcap.cz,
www.corcap.cz.

V neděli 3. března 2019 opět ožije rekreační středisko firemní odborové organizace
v Zubří týdenní táborovou náladou. Dvacet pět přihlášených dětí odjede v 15.00 hodin
z parkoviště před hotelem Jehla na zimní dětský tábor. Organizátorem tábora je odborová organizace firmy ŽĎAS, která ve spolupráci s hlavním vedoucím Rostislavem Veselým připravuje opět zajímavou programovou nabídku dětským rekreantům,
a pro rodiče táborníků kvalitní informační zázemí. Veškeré potřebné pokyny jsou
k dispozici na internetových stránkách tábora www.rekreace-zubri.cz, na telefonních
kontaktech 566 64 3156, 566 64 2570 nebo na emailu zooskovo@zdas.cz. Děti se
tedy mohou těšit na pestrost zimního sportovního vyžití, v případě nepřízně počasí je
pro ně připraven také náhradní program plný her, soutěží a pohybových dovedností
v teple prostorného společenského sálu.

Ilustrativní přehled kalkulace (platí pouze pro zaměstnance firmy ŽĎAS):
Rizika
Smrt z jakýchkoliv příčin
Smrt úrazem
Trvalé následky úrazu
Denní odškodné
Roční pojistné

Příklad 1 (nižší platba)
20 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
100 Kč
852 Kč

Příklad 2 (vyšší platba)
20 000 Kč
250 000 Kč
250 000 Kč
130 Kč
1 272 Kč

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

Sledujte nás na www.zdas.com a LinkedIn.

Sportovní hry zdravotně
poStižených v zubří 2017
V pondělí 5. června 2017 byl v rekreačním středisku ZO OS KOVO ŽĎAS, a. s.
v Zubří u Nového Města na Moravě zahájen 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 podporovatelem a také sponzorem soutěžního
družstva domova Kamélie Křižanov.
Tuto skutečnost připomenul ve svém

ROSTEME / NABÍRÁME / HLEDÁME

uvítacím vystoupení předseda ZO OS
KOVO ŽĎAS, a.s. pan Rostislav Dvořák.
Za firmu ŽĎAS přivítal všechny přítomné personální ředitel firmy Mgr. Petr Havelka. 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 přátelství nebo se potkají s přáteli z minulých 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

HLEDÁME ODBORNÍKY DO FIRMY
A POMOCNÍKY PRO NÁBOR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Mimořádná odměna až 10 000 Kč
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► Obsluha obráběcího
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ŽĎAS,
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► Mistr – vrchní mistr
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Dne
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Mgr. Radmila Rolinková, specialista náboru

Účastníky Sportovních her přivítal personální ředitel firmy ŽĎAS, a. s. Mgr. Petr Havelka.
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tábora zahájena již začátkem února.
V současné době vrcholí přípravy v areálu tábora a za čtrnáct dnů, v sobotu

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

Bižší informace o možnostech a způsobu čerpání benefitů získáte
na personálním oddělení: hala 5, 2. patro, dveře číslo 210.
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Kromě uvedených zájezdů připravujeme:
Týdenní pobyt v Beskydech
Termín: 21. až 28. června 2019
Ubytování: Hotel Petr Bezruč v Malenovicích, dvou
a třílůžkové pokoje s příslušenstvím, polopenze.
Program: Po dobu pobytu bude k dispozici autobus.
Budou připraveny výlety kombinované s pěší turistikou a variantami pro méně zdatné. Předpokládáme
i zájezd na Slovensko.
Bližší podrobnosti, cenu a termín prodeje uvedeme
v dubnovém
NávštěvníciŽáru.
z řad žáků 8. a 9. tříd základních škol osvědčiKD
li na Minifestivalu řemesel velmi dobré znalosti Výbor
o akciové
společnosti ŽĎAS.
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