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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vstoupili jsme do nového roku a rád bych nám všem
popřál, aby byl dobrý a úspěšný.
Uplynulé období pro nás nebylo lehké. Naše
hospodaření významně ovlivnila fúze s dceřinou
společností TS Plzeň, která již delší dobu nedosahovala požadované výkonnosti a k datu fúze vykazovala vysokou ztrátu. Pocítili jsme také následky
obchodní války mezi USA a Čínou a Evropskou unií,
které vedly k dodávkám levné oceli z Číny do Evropy.
Bez ohledu na negativní vlivy jsme však dokázali splnit hospodářský výsledek.

Zvyšujeme aktivitu na zahraničních trzích,
kde jsme dříve nepůsobili, budujeme a posilujeme moderní a schopný obchodní tým a pracujeme
na konceptu strategického prodeje. Společně s akcionářem, společností CITIC Europe Holdings, připravujeme rozvoj firmy na dalších pět let. I loni jsme
díky jejich podpoře pokračovali ve výrazné investiční
aktivitě a rozšířili jsme tak dále své výrobní možnosti a zvýšili konkurenceschopnost. Další modernizace
a nákup zařízení v obdobné celkové hodnotě investic bude pokračovat i v roce 2020.
Velký kus práce jsme loni odvedli na velkých
projektech. Dokončili jsme první etapu zakázky
na modernizaci válcovny kol pro společnost Bonatrans a dodávku moderního kovacího souboru
pro japonskou firmu Nakamura. Pokračovali jsme
také v úspěšné spolupráci s německou společností
Nukem pro jadernou energetiku a ve firmě Benteler
jsme instalovali hydraulický lis CYAB 1000. Naši inženýři také aktivně pracovali na technickém rozvoji
a ve spolupráci s firmou Siemens vytvořili digitální
dvojče lisu pro prohýbání disku železničního kola.
Vývojářům a specialistům z výroby se podařilo převést do reálné podoby turbínu Protur, která dnes
již zkušebně funguje ve žďárské čistírně odpadních
vod, v chladicím okruhu provozu Metalurgie firmy
ŽĎAS a před Vánoci rozsvítila vánoční strom v areálu
žďárského zámku. Posunuli jsme se tak o velký krok
blíže k sériové výrobě tohoto produktu.
Letos musíme být připraveni na všeobecné zpomalení hospodářského růstu. Nicméně, díky podpisu významných projektů, se nám podařilo pro ŽĎAS
zajistit na rok 2020 dostatek práce, a to zejména

pro zákazníky v Rusku. Do ruských jaderných elektráren dodáme kolem 400 výkovků o celkové hmotnosti minimálně 200 tun a pro Magnitogorskij Metalurgičeskij Kombinat postavíme energetický zdroj
v celkovém objemu 4,3 miliardy korun. Pro dlouholetého zákazníka, společnost OEMK Oskol budeme
vyrábět paketovací linku a moderní kovací soubor
dodáme do firmy KMZ Ižora Metal.
Ani v roce 2019 jsme nezapomínali na náš region. Byli jsme hlavním partnerem Dne Žďáru, podpořili jsme Nemocnici v Novém Městě na Moravě
a sponzorovali jsme Sportovní hry pro zdravotně
postižené z domova Kamélie v Křižanově. Na řadě
projektů jsme pokračovali v úzké spolupráci s VOŠ
a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou. Podpořili jsme jak studenty formou stipendií, tak školu finanční i nefinanční pomocí. Pro maturanty jsme uspořádali soutěž
o nejlepší maturitní práci a zahájili jsme také úzkou
spolupráci s VUT, kde kromě vědy a výzkumu podporujeme odborný rozvoj studentů. I loni jsme opět
pokračovali v projektu Mámo, táto, pojď si se mnou
hrát, zaměřeném na volnočasové aktivity dětí. V neposlední řadě jsme také výrazně zintenzivnili rozvojové aktivity v oblasti vzdělávání našich zaměstnanců.
Vážení spolupracovníci, děkuji Vám všem, kteří jste se v loňském roce podíleli na výsledcích naší
firmy a projevili cílevědomost, pozitivní přístup, pracovitost a loajalitu. Do nového roku Vám přeji především pevné zdraví a životní elán.
Pavel Cesnek

NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNANCI V PROSINCI

Seriál

Vážení zaměstnanci,
přejeme Vám i Vašim blízkým v novém roce všechno dobré,
pevné zdraví a hodně pracovních úspěchů.
Zhu Gaoming
místopředseda představenstva
CITIC Europe Holdings

Xia Ren
předsedkyně představenstva
CITIC Europe Holdings a ŽĎAS

ZAŘÍZENÍ PRO BONATRANS ÚSPĚŠNĚ PŘEDÁNO
Počátkem prosince 2017 uzavřel ŽĎAS kontrakt na projekt intenzifikace linky
na výrobu železničních kol pro Bonatrans Group. Jedná se o zcela novou linku
pro výrobu polotovarů železničních kol, která bude postavena paralelně se stávající linkou.
Projekt byl rozdělen do čtyř etap. V rámci první etapy jsme 20. a 23. prosince 2019 zákazníkovi předali úsek prohýbacího lisu a válcovací stolice. Tato
etapa zahrnovala dodávku válcovací stolice, prohýbacího lisu a odbavovacího
dopravníku vyrobeného firmou ŽĎAS, čtyř manipulátorů od firmy Glama, převážecího vozíku od firmy Procont, nové kabiny, výměny nástrojů od firmy Deprox
a značícího zařízení od firmy Berger. Do nové části linky bylo také přemístěno
laserové měření průřezu vyráběného kola. Výroba zařízení trvala zhruba do poloviny loňského roku, následovala expedice do Bohumína a montáž. Náročná
montáž na místě probíhala za plného provozu původního zařízení a byla také
unikátní extrémně krátkou odstávkou pro zprovoznění části stávající linky s novým řízením, dvěma novými manipulátory Glama včetně nové kabiny, která trvala
pouhých dvacet dní. Od listopadu pak byla nová část linky oživována a seřizována. Nyní je u zákazníka předána do roční zkoušky po dokončení, během které se
bude prokazovat její výkon, spolehlivost a splnění parametrů podle kontraktu.
Realizační tým děkuje všem konstruktérům a projektantům, lidem z technologie a výroby, externím montérům, elektrikářům a programátorům, kteří se
podíleli na zprovoznění zařízení a předání zákazníkovi ve stanoveném termínu.
Na tomto náročném projektu se pracovalo často i v noci a o víkendech. Všem,
kteří přispěli svým úsilím ke zdárnému předání zařízení do provozu, patří velké
uznání.
Ing. Jaromír Mach, vedoucí Tuzemského obchodu Strojíren
Ing. Evžen Pelar, výzkumný a vývojový pracovník

Pavel Cesnek osobně poděkoval (zleva): třetímu oceněnému zaměstnanci za listopad Miroslavovi Wasserbauerovi a nejlepším zaměstnancům za prosinec Janu
Smolíkovi, Martinu Jungrovi a Liboru Zajíčkovi.
Libor Zajíček
tavič – operátor
Je odborně na velmi vysoké úrovni
a dokáže zastávat téměř všechny profese na ocelárně. Je zkušeným pánvařem, samostatným tavičem na obloukové peci, i zodpovědným operátorem
pánvové pece a zařízení VD/VOD.
Nejlepším zaměstnancem byl zvolen
za kvalitní práci, kterou na ocelárně
odvádí už řadu let.
Jan Smolík
obsluha 3D měřicího stroje COORD 3
Patří k nejzkušenějším a nejlepším pracovníkům výroby v Divizi Nástrojárna. Kromě vlastního měření
vytváří z CAD modelů měřicí programy
a měrové protokoly, a to nejen pro Nástrojárnu, ale i Divizi Strojírny a úsek
Kvalita. Ocenění získal za svoji vstřícnost, ochotu, pracovitost a profesní
kvality.

Martin Jungr
provozní elektrikář
Je dispečerem na elektro velínu
energetiky, kde zajišťuje nepřetržitou
dodávku elektřiny. Díky jeho správné
a rychlé reakci byl loni v listopadu během několika minut obnoven provoz
rozvoden vysokého napětí, kde přetížení transformátorů vlastní spotřeby
způsobilo odstavení celé teplárny.
Jeho praktické zkušenosti a teoretické
znalosti tak zabránily škodám při výrobě tepla a elektřiny.
Všem oceněným zaměstnancům
děkujeme a srdečně gratulujeme.
Časopis ŽÁR můžete číst on-line.
Stačí zadat https://bit.ly/2DhUrqT
Sledujte nás také
na sociálních sítích.

ŽĎAS DODÁ DO ČÍNY DÍLY PRO BIOSTANICE

Generální ředitel Pavel Cesnek a ředitel klíčových projektů Stanislav Hrdina
při podpisu kontraktu na dodávku designu a dílů pro biostanice do čínské firmy
BIOGTS Green Company Ltd.
Po několika měsících jednání se podařilo podepsat další smlouvu na dodávku designu a dílů pro biostanice,
tentokrát pro čínskou společnost společnost BIOGTS Green Company Ltd.
„Za poslední rok je to již třetí kontrakt,
který je z hlediska objemu tržeb zatím
největší. Čína se už několik let snaží
zlepšit velmi špatnou situaci týkající
se životního prostředí a jedním z kroků je také instalace biostanic, které
zpracovávají kukuřičnou slámu na bi-

oplyn,“ uvedl generální ředitel Pavel
Cesnek. Pevná složka materiálu je
po bioprocesu využívána jako účinné
hnojivo. Součástí kontraktu je dodávka designu čtyř generátorů (železná
utěsněná konstrukce, ve které celý bio
- proces probíhá), kompletní hydrauliky a rovněž hřídelů mixéru, který zajišťuje promíchávání a přesun biomasy
v generátoru. Tyto generátory se svými
vnitřními rozměry budou patřit k největším na světě (69 × 8 × 7 metrů).

Z DĚLNÍKA NA POZICI VEDOUCÍHO PROVOZU

PŘEDSTAVUJEME

Jaromír Pospíšil

Ing. Jan Čech, Ph.D.

Od 1. ledna 2020 je novým obchodním
ředitelem Divize Metalurgie Jaromír
Pospíšil. V obchodě v oblasti strojírenství se pohybuje téměř 15 let, svou
kariérní dráhu začínal ve firmě Vanad
z Golčova Jeníkova, která vyrábí pálicí stroje na plech. Tam měl na starosti
prodej plazmových zdrojů a spotřebních dílů. V roce 2008 přešel Jaromír
Pospíšil do chotěbořské společnosti
Tenez, kde začínal na prodeji nerezových tlakových nádob, později se
podílel na rozvoji obchodu s investičními celky. Do ŽĎASu nastoupil v létě
roku 2013 na místo obchodního referenta prodeje výkovků, po třech letech
převzal funkci vedoucího oddělení.
Ve všech dosavadních pozicích se
zabýval zejména exportem a z těchto
zkušeností se snaží nyní těžit. Je mu
36 let, je ženatý a volný čas věnuje rodině a aktivnímu odpočinku, zejména
cestování.

Od 1. listopadu 2019 je novým technickým ředitelem Divize Metalurgie
Ing. Jan Čech, Ph.D. Po absolvování
oboru slévárenské technologie na VUT
Brno nastoupil Jan Čech v roce 1993
do ŽĎASu, kterému zůstal věrný až dosud. Postupně zastával funkce vývojáře v oblasti slévárenské technologie,
vedoucího vývoje metalurgie, hlavního
metalurga a nyní technického ředitele. V letech 2009 až 2012 úspěšně
absolvoval postgraduální doktorské
studium, opět na VUT Brno. Jan Čech
je aktivním zlepšovatelem, spoluautorem užitných vzorů i patentů, reprezentuje firmu publikacemi a přednáškami v odborných časopisech. Je také
aktivní mimo firmu, například jako člen
rady České slévárenské společnosti
nebo externí vyučující na VUT. Je ženatý a má děti ve věku 25 (již absolvent
VUT), 23, 18 a 16 let. Svůj volný čas nejraději tráví s rodinou, z koníčků stojí za
zmínku mineralogie a práce ve vlastním sadu.

OBRAZEM

Na Ocelárně byl loni během prosincové odstávky nainstalován nový mostový jeřáb o nosnosti pět tun, který slouží k manipulaci s elektrodami do elektrických
obloukových pecí. Demontáž starého jeřábu a instalace nového byla v těžkém
prostředí s vysokou teplotou a prašností velmi náročná. Nový jeřáb nahradil ten
původní z roku 1956, který už byl pro opravy a provoz nevyhovující.
… taková byla cesta Ing. Martina Balcara, Ph.D. Čtenářům Žáru jsme se
rozhodli zprostředkovat jeho zajímavé osobní postřehy z profesní dráhy
v naší firmě.
Po ukončení střední školy jsem nastoupil na žďasáckou Ocelárnu na přípravu vsázky pro obloukové pece.
Tehdy jsem vůbec netušil, co znamená
průmyslová výroba, třísměnný provoz
a osobní odpovědnost. To se ale v kolektivu drsných a rázovitých tavičů
rychle změnilo. Během pár měsíců
jsem pochopil, jak záleží na tom, zda
svoji práci dělám dobře a jak můj přístup může druhým usnadnit práci. Začal jsem přemýšlet, jak dělat vše lépe,
rychleji, levněji. Postupně mi začalo
být jasné, že bez hlubších znalostí

se dál neposunu. Nabídka studovat
při zaměstnání, předložená zaměstnavatelem, mi otevřela cestu. První akademický titul jsem získal už na pozici
technolog Ocelárny. Nároky však byly
mnohem vyšší a pokračování ve studiu
bylo nezbytností. Po pár letech jsem
odcházel z ostravské Alma mater jako
inženýr oboru ocelářství a další roky
práce přinesly i doktorský titul. Nutno
dodat, že lehkost, s jakou vše dnes vyprávím, opomíjí situace, kdy jsem byl
na pokraji sil. Dnes, na pozici vedoucího provozu Ocelárna a ingotárna, cítím
jako naprostou samozřejmost i nadále
pracovat na principu odpovědnosti
za odvedenou práci a s partou „správných chlapů“ společně zajistit další
rozvoj naší Ocelárny.

Na hale 5 probíhají v 8. poli v těchto dnech dokončovací práce na základových
konstrukcích pro tři horizontky pro Divizi Strojírny. Horizontky v současné době
prochází modernizací. Stavební práce budou dokončeny letos v únoru, následovat bude montáž modernizovaných strojů.
ŽÁR • Měsíčník akciové společnosti ŽĎAS, Žďár nad Sázavou • leden 2020

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ
Koncem loňského roku skončila vědomostní soutěž, která prověřila odborné technické znalosti o produktech
firmy ŽĎAS. Ve hře byly dvě vstupenky na vybraný zápas SK Slavia Praha,
dvě vstupenky na ples ŽĎAS a vánoční

dárkový balíček. Ceny všem výhercům
předala personalistka Radmila Rolinková. Potěšilo nás, že se soutěže zúčastnili nejen naši zaměstnanci, ale i
široká veřejnost. Výhercům gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným.

NOVINKY VE ZLEPŠOVATELSTVÍ
Zlepšovatelství v naší firmě zdárně
pokračuje v nastavených podmínkách.
Abychom více motivovali zaměstnance při podávání návrhů na zlepšení
v různých oblastech, zavedli jsme loni
bodový systém pro jednotlivé útvary. Nejlepší tři útvary, které získaly
největší počet bodů za přijaté a realizované zlepšovací návrhy, dostanou
finanční odměnu, kterou mohou využít na volnočasové aktivity. Celkové
vyhodnocení za rok 2019 bude provedeno po uzavření všech zlepšovacích
návrhů podaných v loňském roce.
Pro zrychlení řízení zlepšovacích
návrhů jsme od února 2020 společně s oddělením Informatiky připravili
novou elektronickou aplikaci. Aplikace je umístěná na firemním intranetu
na stránkách Technického servisu
v záložce „Zlepšovací návrhy“. Podání
(vyplnění) zlepšovacího návrhu pomocí nové aplikace je jednoduché,

možné je připojit přílohy, obrázky
a podobně. Aplikace monitoruje průběh a historii daného zlepšovacího
návrhu a zasílá určeným osobám
email s odkazem do aplikace a pokyny
pro vyřízení. Novinkou v průběhu vyřizování je potvrzení skutečné realizace
zlepšovacího návrhu útvarem určení,
tedy útvarem, u kterého vznikla úspora nebo zlepšení. Samozřejmě jsme
nezapomněli ani na ty zlepšovatele,
kteří nemají přístup k počítači. Pro tyto
případy bude stále k dispozici známý
papírový formulář, který po vyplnění
zlepšovatel předá do oddělení Technického servisu k dalšímu zpracování
a zařazení do nové aplikace. Věříme,
že připravované změny v řízení zlepšovacích návrhů přispějí k rychlejšímu
a pohodlnějšímu podávání a vyřizování zlepšovacích návrhů.
Kamil Kluch
vedoucí Technického servisu

PAKETOVACÍ LISY PRO LISOVNU

V sobotu 7. prosince v podvečer se díky zelené energii turbíny PROTUR z dílny firmy
ŽĎAS rozzářil vánoční strom v areálu žďárského zámku. Desítky lidí si při této příležitosti vyslechly vánoční přání majitele zámku Constantina Kinského a generálního ředitele Pavla Cesneka. Turbína je vynálezem pana Sedláčka, který vývojáři
a specialisté naší výroby převedli do reálné podoby. Nyní probíhá další zkoušení
a ladění technických detailů, s cílem tuto turbínu v blízké budoucnosti vyrábět
sériově. Kromě žďárského zámku jsou už další turbíny ve zkušebním provozu například v čistírně odpadních vod ve Žďáru nad Sázavou nebo v chladicím okruhu
provozu Metalurgie firmy ŽĎAS.

V prosinci loňského roku uzavřela Divize Strojírny se zákazníkem HM Czech kontrakt na dodávku dvou paketovacích lisů CPS 360 v levém a pravém provedení. Lisy budou sloužit ke zpracování kovového odpadu ve dvou lisovnách firmy
SUNGWOO Hitech, která vyrábí výlisky pro Hyunday Nošovice. Obě zařízení budou dodána zákazníkovi postupně v červenci a srpnu, zprovoznění je plánováno
na září a říjen letošního roku.

DEN FIREM

UPOZORNĚNÍ
Studentům, ale i rodičům a žákům základních škol jsme ve středu 4. prosince na Dni firem na Vyšší odborné škole
a Střední průmyslové škole ve Žďáru
nad Sázavou představili studijní obory, ve kterých u nás mohou najít uplatnění po ukončení střední školy. Firma
ŽĎAS se školou dlouhodobě spolupracuje na řadě projektů a finanční i nefinanční formou podporuje technické
Příští Žár vyjde ve čtvrtek 20. 2. 2020

obory. „Na pracovišti Strojírenská
VOŠ a SPŠ jsme co chvíli a studenti
mají možnost se během exkurzí tematicky zaměřených k výuce seznámit
s naší firmou,“ upřesnila specialistka
vzdělávání Jitka Škorpíková. A pokud
jste to na Den firem ve Žďáru nestihli
a technické obory vás zajímají, můžete
se obrátit přímo na personální oddělení firmy ŽĎAS.

V roce 2020 budou České dráhy provádět kolejové úpravy v železniční stanici
Žďár nad Sázavou. Výluka na směr Havlíčkův Brod je plánována od 19. února
2020 do 4. prosince 2020. Předání staveniště generálnímu dodavateli stavby
proběhlo letos v lednu. Součástí stavby bude úprava náspu v místě centrálního
parkoviště společnosti ŽĎAS a rekonstrukce silničního mostu i mostu pro pěší.
Bourání a stavba mostů jedné koleje je plánována na duben 2020 a druhé koleje
na srpen 2020. Po celou dobu kolejových úprav bude omezen průjezd stavbou
- zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tun. Po nezbytně nutnou dobu bude provoz řízen
semafory. Prosíme Vás o shovívavost, ohleduplnost a dodržování silničních pravidel v okolí společnosti ŽĎAS v době výstavby.

VÁ-NOČNÍ PROHLÍDKA HRÁDKU U NECHANIC

Pro naladění do vánoční atmostéry připravilo vedení akciové společnosti
pro své zaměstnance na konci roku 2019 zájezd na noční prohlídku Hrádku
u Nechanic. Vánočně vyzdobené interiéry a poutavý výklad průvodkyně návštěvníky virtuálně přenesl do dob dávno minulých, kde aspoň na chvíli mohli
zapomenout na starosti všedních dnů.

VÝPLATNÍ PÁSKY - ZMĚNA
Od 1. ledna 2020 nastává změna při výdeji výplatních pásek. Výplatní pásky se
budou tisknout 3 pracovní dny od výplatního termínu včetně, a nikoliv 5 pracovních dní, jak tomu bylo dosud.

PODĚKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮM
V posledním pracovním týdnu roku 2019 se zaměstnanci ŽĎAS podíleli na uspořádání předvánočního odpoledne dětem z dětského domova z Nové Vsi u Chotěboře. Pořadatelé akce děkují všem, kteří přispěli finanční částkou do připravené kasičky na recepci společnosti a pomohli tak v naší firmě vybrat celkem 8 611 korun.

OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ

Seriál

ADVENTNÍ SETKÁNÍ ŽĎASÁKŮ

KLUB DŮCHODCŮ
Výbor Klubu důchodců společnosti ŽĎAS přeje svým členům a všem jejich blízkým
do nového roku 2020 životní pohodu a hlavně pevné zdraví.
Současně upozorňuje, že členský příspěvek na tento rok ve výši 180 korun můžete zaplatit do 15. března 2020 osobně na závodním výboru OS KOVO v úředních
hodinách, tedy v pondělí nebo středu od 8 do 15 hodin, nebo přímo na číslo účtu
1622276399/0800.
Závodní výbor OS KOVO je přestěhován – vstup je přes osobní vrátnici ŽĎAS.
Na své první letošní schůzce projednával výbor Klubu důchodců orientační plán
akcí na rok 2020. Předběžně předpokládáme, že se uskuteční tyto akce:

Odborová organizace KOVO ve spolupráci s vedením firmy ŽĎAS uspořádala 11. prosince 2019 v Domu kultury
tradiční setkání se svými bývalými
zaměstnanci, členy Klubu důchodců
při odborové organizaci firmy. Z aktuálního počtu 475 členů se jich v příjemné
předvánoční atmosféře s občerstvením
sešlo 283. Všechny přítomné a hosty
přivítal předseda klubu důchodců František Havlík a vyzval ke krátké pietě
uctění památky zesnulých členů. Poté
přítomné pozdravil generální ředitel
firmy Pavel Cesnek, který shrnul obchodní výsledky končícího roku a seznámil přítomné s výrobním plánem
firmy pro rok 2020. Předseda Klubu důchodců ve zprávě zhodnotil celoroční
práci výboru Klubu důchodců ve všech
oblastech činnosti (rekreační pobyty,
poznávací zájezdy, kulturní programy)
a krátce představil návrh programu

výboru pro rok 2020, který bude mimo
jiné i rokem volebním. Závěrem poděkoval generálnímu řediteli Pavlu Cesnekovi za poskytnutou finanční podporu na programovou činnost klubu. Poté
už společné adventní setkání vyplnila
hudba v podání Malé muziky Nauše
Pepíka a nechyběly ani známé české
vánoční koledy.
Rostislav Dvořák,
předseda ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s.

1. Výlety jednodenní:
• Údolím Berounky, pěší túra, Beroun – Svatý Jan pod Skalou – Karlštejn, 19. 5.
• Údolím Sázavy, pěší túra Stvořidla - hrady Zruč nad Sázavou
a Ledeč nad Sázavou, 2. 6.
• Putování za Santinim, Kutná Hora – Panenské Břežany – Praha, 11. 8.
• Údolím Chrudimky, pěší túra Sečská přehrada – zřícenina hradu Oheb
– Padrtiny – Bojanov, Kunětická hora, Veselý Kopec, 1. 9.
• Údolím Svratky, pěší túra okolo Vírské přehrady, hrad Pernštejn,
rozhledna Karasín, Dalečín - zřícenina hradu, křížová cesta, 22. 9.
V přípravě je v říjnu Den seniorů v Zubří, rekreační a společenské setkání, projížďka na loďkách, procházky, táborák a společné zpívání.
2. Rekreace:
• Nízké Tatry s výlety do Vysokých Tater, Slovenského ráje
+ zajímavosti regionu 20. až 26. 6.
• Pobyt v Maďarsku ve městě Šoproň výlety a výjezdy do Rakouska 30. 8. - 4. 9.
Poznámka: Program výletů a termín jejich realizace budou upřesněny
v novinách Žár.

Výbor KD
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