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Za úspěchem veletrhu EXPO KATOWICE 2022 
stojí především jeho vystavovatelé
Na 19. ročník mezinárodního veletrhu 
hornictví, energetiky a hutnictví, kte-
rý se konal 6. – 9. 9. 2022 v Katowi-
cích, letos zavítalo 200 vystavovatelů 
zastupujících firmy ze 13 zemí. Popr-
vé se na něm také objevili vystavova-
telé z USA nebo Indie. „Prodáno“ bylo 
celých 10 000 metrů čtverečních vý-
stavní plochy. Nechyběla řada dopro-
vodných akcí a zajímavých oborových 
konferencí.

Velká účast na tomto veletrhu je zá-
sluhou vystavujících firem, které tuto 
nelehkou dobu ustály a rozhodly se 
zúčastnit. ŽDB Drátovna se i letos 
prezentovala na oficiálním stánku fi-
rem z České republiky, a to pod zášti-
tou spolku Česká dobývací technika. 
Do tohoto spolku patří např. firmy jako 
Ostroj, Ferrit, Hansen Electric a dal-
ší. „Ač by se mohlo zdát, že jsme na 
této akci tak trochu „schovaní“, není 
tomu tak. Pod záštitou spolku vysta-
vujeme už několik let a našim zákazní-

kům je tento model velice dobře znám. 
Na náš stánek jdou takzvaně „na jisto-
tu“, podotkl vedoucí prodeje Lanárna, 
Jiří Foltyn.

I letos tomu nebylo jinak a naše expo-
zice byla místem řady setkání, diskuzí 
a jednání jak s přejímacími specialis-
ty, nákupčími, techniky ze šachet, tak 
místem navazování obchodních kon-
taktů a spolupráce firem na různých 
úrovních. Naše lana si mohli návštěv-
níci dokonce osahat, a to díky pro ten-
to účel speciálně vyrobeným vzorkům.

Na závěr stojí za zmínku, že letošní roč-
ník proběhl ve zvláštním historickém 
a geopolitickém okamžiku. Prostředí 
hornictví, energetiky a hutnictví stojí 
před skutečnou výzvou, kterou je za-
jištění energetické nezávislosti evrop-
ských zemí. Veletrh byl tak ideálním 
místem pro zahájení debaty o budouc-
nosti, ale i současnosti těžby v Polsku 
a Evropě, a tím hledání zajímavých ná-

vrhů řešení očekávané krize. Desetitisí-
ce návštěvníků této veletržní akce, zá-
jem médií z tuzemska i světa, to vše je 
důkazem, že se veletrh vydařil. 

Ve slavné brněnské vile Tugendhat
či legendární Slovenské strele…
Je známo, že pružiny jsou důležitým 
nosným prvkem v matracích, poste-
lích, pohovkách, válendách, křeslech 
a sedačkách. Náš matracový drát, kte-
rý dodáváme dlouholetému zákazníko-
vi, společnosti MKR Plus, tak našel své 
uplatnění např. při renovaci dobového 
interiéru legendární Slovenské strely, 
nebo ve veškerém polstrovaném nábyt-
ku slavné Vily Tugendhat v Brně, či v re-
konstruovaných sedacích soupravách 
historických vozidel po celém světě.

Dodali jsme lana pro remorkéry v Suezském průplavu
Šestipramenná lana s drátěnou duší 
určené pro remorkéry v Suezském prů-
plavu jsme dodali prostřednictvím bel-
gického partnera, firmu Eurocable. 
Lodě s výkonným motorem a poměr-
ně malou vlastní tonáží se používají 
zejména k tažení nebo tlačení vyso-
kotonážních lodí. Vzhledem k celkové-
mu objemu zakázky byla lana dodává-
na postupně, a to v období července 

a září 2022. Hodnota zakázky dosáh-
la 4,4 miliónů korun. Lana mají průměr 
v rozmezí 52 až 74 mm a jejich celková 
hmotnost činí 90 tun.

Získání zakázky lze právem považovat za 
triumf, neboť jsme uspěli v silné konku-
renci zejména korejských výrobců lan. 
V naší republice jsme dokonce jediní, 
kdo umí lano takových průměrů vyrobit.

Z domova a ze světa

První část dodávky směřuje na export
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Představujeme

Poděkování za poskytnutí první pomoci
Děkujeme zaměstnancům provozu TND JANU MIRGOVI 
a MARKU SZCZYPINSKEMU za poskytnutí první pomoci při 
dvou vážnějších pracovních úrazech, které se v nedávné 
době staly v naší společnosti.

„Právě díky vaší duchapřítomnosti a pohotové reakci neměl 
ani jeden z úrazů pro zraněné kolegy tragickou dohru. Veli-
ce si vážím vašeho lidského přístupu.“, ocenil Petr Adamek 
oba zaměstnance.

Marian Szotkowski je novým
finančním ředitelem ŽDB DRÁTOVNA a.s.
ŽDB Drátovna má od září 2022 nové-
ho finančního ředitele. Marian Szot-
kowski bude mít v naší bohumínské 
společnosti na starosti řízení finan-
cí. Pomyslnou pokladničku převzal po 
Ladislavu Škvrnovi, který na této po-
zici působil 5 let.

Do Bohumína přichází nový ředitel 
z mateřské společnosti Třinecké že-
lezárny, a. s., kde nastoupil po studiu 
na Ekonomické fakultě Vysoké školy 
Báňské, obor Finance. Zde působil na 
různých pozicích celkem 19 let, z toho 
13 let jako vedoucí Oddělení daní se 
zaměřením na všechny druhy korporát-
ních daní a analýzu smluvní dokumen-
tace z hlediska daňového.

V rámci této funkce se například po-
dílel na vytvoření systému zpracování 
podkladů pro finanční správu jako je 
kontrolní hlášení a jiné. Cenné pracov-
ní zkušenosti získal také v akciové spo-
lečnosti Trisia, kde byl pověřen proce-
sem stabilizace společnosti.

Marianu Szotkowskému je 44 let, je 
ženatý a má pět dcer. S rodinou žije ve 
Vendryni, odkud také pochází. Ve vol-
ném čase se rád věnuje jízdě na kole, 
zvelebování rodinného domu a příleži-
tostně také ochotnickému divadlu.

Foto zleva: Ladislav Škvrna, Marian Szotkowski

„Vážím si příležitosti pracovat s vámi ve společnosti, 

která má jasný cíl a vizi nabídnout inovovaný produkt 

v různých segmentech spotřeby“. 

Foto zleva: Marek Václavík, Petr Adamek, 
Jan Mirga, Marek Szczypinski, 

Jan Šuhajda, Vladislav Král
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Rozhovor

10 let pod křídly 
Třineckých železáren 
a téměř 2 miliardy investic
Vybudovat z ŽDB Drátovny moderní společnost. To bylo cílem skupiny Třinecké žele-
zárny - Moravia Steel, která je naším vlastníkem od 1. října 2012. Od té doby zde pro 
zajištění dalšího rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti ŽDB Drátovny proinvesto-
vala 1,8 miliardy korun. Na 10 uplynulých let zavzpomínal výkonný ředitel a předse-
da představenstva naší společnosti, Petr Adamek.

 Pane řediteli, v době změny ma-
jitele jste působil v Třineckých že-
lezárnách. Můžete krátce zavzpo-
mínat na dobu, kdy se pudlovský 
podnik stal dceřinou společností to-
hoto ocelového gigantu?

Toto období mám v živé paměti, neboť 
jsem byl tzv. v centru dění a podepiso-
val jsem veškeré smluvní dokumenty 
s tím spojené. Je potřeba říci, že cílem 
nového vlastníka bylo koupit si tako-
vou firmu, která bude zpracovávat vel-
ké množství „jeho“ drátu. Tím pádem 
koupě Drátovny plně zapadala do vý-
robního programu Třineckých železáren 
a díky ní se prodloužil výrobní řetězec.

 Jakou pozici jste v té době 
zastával?

Před akvizicí jsem pracoval v TŽ – MS 
jako ředitel prodeje a k 1. 10. 2012, 
kdy se datuje převzetí Drátovny, jsem 
přešel do Bohumína na post obchod-
ního ředitele. Zde jsem setrval pět let. 
Posledních pět let pak působím ve 
funkci výkonného ředitele společnos-
ti a předsedy představenstva.

 Přemýšlel nový majitel o změně 
značky?

Právo používat značku ŽDB získaly Třinec-
ké železárny společně s akciemi firmy. 

Ta měla už v té době svou hodnotu 
i dlouholetou tradici, a proto nový maji-
tel o změně názvu neuvažoval. A to bylo 
dobře, neboť tuto značku si hrdě nese-
me i dnes.

 V jaké kondici se bohumínský 
podnik v době převzetí nacházel?

Mám-li být upřímný, bohumínský zá-
vod tehdy nebyl v příliš dobré kondi-
ci a nutně potřeboval finanční injekci 
pro nezbytné opravy, demolice a inves-
tice. Zatímco v prvních letech se jed-
nalo o investiční akce menšího rázu, 
rozsáhlé investice jsme zahájili v roce 
2016.
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 Neuvažovali jste v té době 
o propouštění zaměstnanců?

Právě že ne. Na celé akvizici bylo totiž 
důležité zároveň to, aby zaměstnanci 
nepřišli o práci. V době převzetí novým 
majitelem v Bohumíně pracovalo okolo 
tisícovky zaměstnanců a firma tak byla 
důležitým zaměstnavatelem v regionu.

 Co bylo cílem veškerých 
nadcházejících investic?

Cílem modernizace bylo posílit naše 
portfolio zejména v oblasti výroby drátů 
pro další zpracovatelský průmysl jako 
je výroba lan, pružin, spojovacích sou-
částí, ložisek a jiných aplikací včetně 
uplatnění v automobilovém průmyslu. 
Důležité bylo, abychom doplnili a vý-
razně navýšili výrobní kapacity a posí-
lili naši pozici zejména na evropském 
trhu. Díky modernizaci strojního vyba-
vení jsme jednak snížili fyzickou náma-
hu zaměstnanců, minimalizovali jsme 
nejakostní výrobu, ale zároveň jsme 
díky tomu zvýšili produktivitu práce. 
Jen nové drátotahy nás stály 800 mi-
lionů korun a bylo jich celkem 19. Tím 
to ale nekončilo, např. provoz Pérovna 
se dočkal nových CNC automatů, zre-
konstruovali jsme část Mořírny a vybu-
dovali třetí žíhací pec na provoze TND. 
Nová pec nám pomohla navýšit kapa-
citu o osm tisíc tun a pokrýt tak vel-
ký zájem zejména automobilových fi-
rem, které náš drát využívají k výrobě 
spojovacích součástí a dalších kompo-
nent vozů.

 Jednou jste na akci s našimi 
jubilanty vzpomínal na to, jak Vám 
na provoze dělníci řekli: „Vy nám 
slibujete investice? Vždyť neumíte 
opravit ani cesty…“

Na tuto příhodu si vzpomínám. Tento 
rozhovor se odehrál právě na provoze 
TND, kdy jsem lidem říkal, že do toho-
to provozu hodláme zainvestovat stov-
ky miliónů korun a oni mi nevěřili. My 
jsme však svému slibu dostáli a sku-
tečně provoz TND modernizovali a roz-
šířili jeho výrobkové portfolio s cílem 
zdvojnásobení objemů výroby. Investi-
ce do strojního vybavení a navazující in-
frastruktury přišla na více než 400 mi-
lionů korun.

 A co rekonstrukce hal 
a infrastruktury?

Ty představovaly další významné inves-
tice. Postavili jsme výrobně skladovací 
halu na provoze tažírny patentovaného 

drátu a expediční a skladovací halu ho-
tové produkce na provoze tažírna ne-
patentovaného drátu. Do rekonstrukcí 
hal a do infrastruktury šlo celkově té-
měř 250 milionů korun.

 Mysleli akcionáři při investování 
také na dopady hutní výroby do 
životního prostředí?

To nepochybně. Investice do oblasti 
ekologie byly opravdu významné. Kon-
krétně jsme postavili kotelnu na provo-
ze Drátěné výroby v Kamenné, zrekon-
struovali sklad chemických látek na 
provoze TPD, proběhla výstavba zásob-
níků na využitou kyselinu na pracoviš-
ti regenerace kyselin provozu TND a re-
konstruovali jsme vodní tok Bajcůvku. 
V celé společnosti jsme místo nafty za-
čali používat stlačený zemní plyn (CNG), 
který je ekologičtější než benzín, nafta 
nebo LPG. Nákup plnících stanic CNG, 
obnova vozíků a referentských vozů na 
CNG přesáhla 80 milionů korun.

 Pamatovalo vedení firmy také na 
své zaměstnance a jejich pracovní 
podmínky? Přece jenom v práci 
trávíme podstatnou část dne.

Troufám si říci, že se nám podařilo vý-
znamnou měrou zlepšit sociální záze-
mí našich pracovníků. Nejprve jsme 
začali vylepšovat podmínky provoz-
ních zaměstnanců, proto jsme prioritně 
opravili toalety, svačinárny a provozní 
kanceláře. Následně jsme zrekonstru-
ovali kantýnu a jídelnu v „drátovenské“ 
části a také centrální šatny provozů 
TND, Lanárna a Pérovna. V souvislos-
tí s opravou budovy šaten na TND do-
šlo na přesuny některých oddělení do 
opravené budovy. Postavili jsme také 
zcela novou vrátnici, vznikla nová par-
kovací místa pro management a ná-
vštěvy. Opraveného parkoviště se do-
čkali také zaměstnanci. A kdo přijede 
do práce na kole, pohodlně zaparkuje 
v opravené kolárně. Změny jsou vidět 
a těší nás, že pozitivní ohlasy slýchává-
me i od obyvatel Bohumína a okolí.

 Jak probíhající investice ovlivnila 
pandemie koronaviru?

Pandemie investice nejen že nezastavi-
la, ale ani nezbrzdila, na což jsme hrdí. 
Nepřestali jsme vyrábět, avšak zaved-
li jsme striktní bezpečnostní pravidla, 
která museli všichni zaměstnanci do-
držovat. Zde musím vyzdvihnout vel-
kou ukázněnost i zodpovědný přístup 
ze strany našich zaměstnanců.

 Aktuálně probíhá rekonstrukce 
šaten v části „železárenské“ 
a má pokračovat rekonstrukce 
administrativních budovy v části 
„drátovenské“. Kdy budou nové 
šatny dokončeny a jaké změny 
čekají administrativní budovu?

Rekonstrukce šaten v „železáren-
ské“ části by měla být hotova v lednu 
2023. Pokud jde o administrativní bu-
dovu v části „drátovenské“, dokonču-
je se v tuto chvíli projektová dokumen-
tace a v říjnu bude vybrána realizační 
firma. V první fázi budeme rekonstru-
ovat laboratoře v přízemí. To s sebou 
nese i nutnost jejich dočasného pře-
stěhování jinam, což bude náročný lo-
gistický oříšek. Rekonstrukce labora-
toří by měla trvat zhruba čtyři měsíce 
a plánujeme ji na období zimy. V této 
budově hodláme také modernizovat 
kanceláře, ale rovněž měnit dispoziční 
řešení místností v přízemí. Vznikne zde 
např. vstupní hala s posezením, nebo 
velká zasedací místnost včetně ku-
chyňky, která poslouží nejenom pro jed-
nání s obchodními partnery, ale také 
pro účely nejrůznějších školení a setká-
ní se zaměstnanci. Aktuálně probíhají 
jednání o termínu realizace.

 Vzhledem k tomu, jak velkou 
firmou jsme, je pochopitelné, 
že nejde všechny změny udělat 
najednou, ale musejí být prováděny 
postupně.

Přesně tak. Pro lepší představu do-
plním, že se rozprostíráme na ploše 
7 140 m2, což odpovídá 50 fotbalovým 
hřištím! Trochu do odlehčím… Náš tým 
se skládá z 900 hráčů! Investice do lidí, 
strojů, zařízení a další infrastruktury tak 
v podstatě nikdy nekončí.

Děkuji za rozhovor
Petra Klusková
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K mému koníčku mi dopomohla má profese

Zručné ruce a soběstačnost byly po 
staletí jednou z hlavních předností 
většiny obyvatel. Nástroje pro běž-
nou potřebu si každý hospodář musel 
umět vyrobit sám, na nové nebyly pe-
níze. V dnešních podmínkách ale tra-
dičních řemeslníků ubývá a staré do-
vednosti upadají v zapomnění. Paní 
Iveta Klásková z provozu TPD udržuje 
staré řemeslné tradice od roku 2015. 
Ve svém volném čase vyrábí menší 
produkty z drátu – košíky, andělíčky 
nebo hvězdičky. Svým koníčkem do-
slova žije a po šichtě mu věnuje ne-
málo času.

Jak jste se k drátování dostala?
Bylo to během dovolené. Uviděla jsem 
paní, která provozovala stánek s drát-
kovanými výrobky. Zaujalo mě to nato-
lik, že jsem na internetu začala hledat 
inspiraci. Od té doby uplynulo sedm let 
a drátování se stalo mým velkým ko-
níčkem.

Absolvovala jste nějaký speciální 
kurz?
Ne, to ne, jsem samouk. Jelikož pracu-
ji jako tažec drátu, ve zručnosti při ma-
nipulaci s drátkem mi jednoznačně po-
mohla má profese.

Které z vašich výrobků spatřily světlo 
světa mezi prvními?
Ze začátku jsem se ve svém tvoření za-
měřovala na košíky, poté jsem postup-
ně zkoušela další výrobky, jako napří-
klad andílky, hvězdičky, vajíčka, kytičky, 
nebo lapače snů. Nejčastěji vyrábím 
andílky a košíčky.

Kolik času přibližně zabere výroba 
jednoho výrobku?
Výroba jednoho výrobku trvá zhruba je-
den den, vše ale záleží na jeho velikosti 
a mých časových možnostech.

Bez jakých nezbytných pomůcek se 
neobejdete?
K práci potřebuji ketlovací a štípací 
kleštičky, dále pak různé kulaté před-

měty k ohýbaní drátku jako vařečky, 
trubky a podobně. Na dotvoření vý-
robků mi dobře poslouží různé korál-
ky, stužky a kožený hadřík k vyleštění 
a vyhlazení drátku.

Co byste doporučila těm, kteří by si 
chtěli drátování zkusit?
Především velkou dávku trpělivosti 
a kladný vztah k ručním pracím.

Mezinárodní volejbalový turnaj „O pohár ZO OS KOVO TŽ“
V sobotu 10. září proběhl další ročník mezinárodního volej-
balového turnaje „O pohár ZO OS KOVO TŽ“. Sedm týmů se 
sešlo, aby soutěžily o nehynoucí slávu a hlavně, aby se dob-
ře pobavili. Všechny zápasy probíhaly v duchu fair play a obe-
šly se bez zranění.

Po litém boji obsadila stupně vítězů následující družstva: 
1. místo Slévárny Třinec, 2. místo SaS Třinec, 3. místo En-
viform team. 

Tým ŽDB Drátovna, který doplnili hráči z MS-US a Bonatran-
su, vybojoval 5. místo a porazil Metalurgii Radomsko a Lamy.

Všem účastníkům, fanouškům i organizátorům patří velké 
díky za tuto vydařenou akci.

Hobby našich zaměstnanců

horní řada: Aleš Spiewok, Petr Poštulka, 
Fridrich Peli, Jiří Bielko

dolní řada: Marek Světlík, Lada Peli, 
Šárka Poštulková, Roman Urbánek

Iveta Klásková
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Personální okénko

Změny v představenstvu 
společnosti
S účinností od 1.9.2022 je složení představenstva spo-
lečnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. následující: 
Ing. Petr Adamek – předseda představenstva
Ing. Jan Macháč, MBA – místopředseda představenstva
Ing. Marian Szotkowski – člen představenstva 

Burza práce 
2022  
Dne 21.9.2022 se naše 
společnost prezentovala na 
Burze práce, kterou pořáda-
la Krajská pobočka Úřadu 
práce ČR v Ostravě v rámci 
projektu Efektivní služby za-
městnanosti. Akce se kona-
la v multifunkční aule Gong 
v Dolních Vítkovicích a byla 
dostupná pro širokou veřej-
nost od 9 do 16 hodin. Zúčastnilo se jí několik desítek vý-
znamných zaměstnavatelů z našeho kraje, takže kdo měl 
chuť a vážnou snahu si práci najít, měl jedinečnou příležitost. 

Dětský tématický tábor 
„Smysly“, Malá Morávka, 
Jeseníky

Naše společnost věnovala účastníkům tábora upomínkové 
předměty a odměny. Tábor byl mimo jiné organizován jedním 
z našich kolegů.

PRACOVNÍ JUBILEA 
ZAMĚSTNANCŮ V SRPNU 2022

Roman Hekele Úpravny
Jaroslav Balarin Controlling

Ladislav Villert Drátěná výroba

Marek Světlík Tažírna TND
Libor Hájek Tažírna TND

Ivo Hebda Tažírna TPD
Jaroslav Lipský Drátěná výroba

Josef Chrástecký Controlling

Ladislav Balík Tažírna TPD

ODCHODY DO STAROBNÍHO 
DŮCHODU SRPEN AŽ ZÁŘÍ 2022
Jiří Švéda Pérovna, zaměstnán od roku 1977
Ingeborg Bendová TND, zaměstnána od roku 1979

Děkujeme za dlouholetou spolupráci, přejeme vám 

pevné zdraví, zasloužený klid a čas na vše, co vás baví!

40
let ve firmě

35
let ve firmě

30
let ve firmě

25
let ve firmě

15
let ve firmě

10
let ve firmě

PRACOVNÍ JUBILEA 
ZAMĚSTNANCŮ V ZÁŘÍ 2022

Ivo Němec Technologie TPD
Blanka Beranová Pérovna

Andrea Rojová Účetnictví
Zbyhněv Friedman Tažírna TND
Ivo Skoumal Kvalita DK
Jiří Schwarzer Technologie TND
Miroslav Haluška Patentovna a mořírna

Martin Pasrbek Údržba TND, LA

Richard Staniek Obchodní odd. TND

Marcela Krajčovičová Údržba TPD, OK
Adam Kretschmer Úsek výroby lan
Tomáš Kopp Drátěná výroba
Kateřina Rakusová Lanárna a expedice

35
let ve firmě

30
let ve firmě

25
let ve firmě

15
let ve firmě

10
let ve firmě
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Na den otevřených 
dveří zavítalo okolo 
300 návštěvníků
Pečlivě připravovaná akce, kdy má rodina, přátelé zaměst-
nanců a také veřejnost možnost podívat se do samotné-
ho srdce firmy, navíc za plného provozu, se uskutečnila 
ve středu 28. 9. 2022. Po delší přestávce, způsobené 
pandemií koronaviru, avšak o to většímu zájmu se těšila.

Už 30 minut před samotným začátkem postávali před areá-
lem první hosté. „Raději jsme přišli dříve, aby se na nás do-
stalo“. My jsme bývalí zaměstnanci, už důchodci, ale vždy 
se sem rádi vracíme“, říkal jeden manželský pár až omluvně. 
Čekání na exkurzi si přítomní mohli zpříjemnit shlédnutím fi-
remní prezentace na téma „Ze života firmy“. Ta se promítala 
na velkoformátové obrazovce instalované v našem firemním 
stanu. Pro děti byla na stejném místě připravena tvořivá díl-
nička se spoustou omalovánek a kreativních doplňků.

Návštěvníky čekala prohlídka tří provozů - Tažírny nepaten-
tovaného drátu, Lanárny a Pérovny. Tento okruh měli zvlád-
nout za jednu hodinu. Skupinku po zhruba 25 lidech dopro-
vázeli po celou dobu prohlídky dva průvodci, kteří se starali 
o bezpečnost a přesuny v rámci areálu. Na každém provoze 
pak čekal odborný průvodce, který dané skupině odprezen-
toval výrobní proces i oblasti, ve kterých naše výrobky na-
cházejí své uplatnění.

Bylo vidět, že pro pracovníky, kteří tento den měli směnu, 
představovali lidé korzující firmou zpestření. Častokrát bylo 
vidět, jak se s procházejícími zdraví, mávají si, jindy zase 
děti očima hledaly u strojů své tatínky a padaly i vtípky typu 

„pojď si to se mnou vyměnit“, „jde ti to?“ a po-
dobné. Bývalí dlouholetí zaměstnanci, dnes již 
na zaslouženém odpočinku, až místy neskrý-
vali dojetí.

Asi nejzajímavější částí byl provoz Lanárna, kde 
se laicky řečeno z drátu splétá lano. Mohutné, 
dunivé a velmi rychle rotující stroje, které už 
samo o sobě budily velký respekt, nebylo třeba 
nijak komentovat. Po návštěvě Lanárny násle-
doval přesun na Pérovnu, kde bylo pro změnu nut-
no obdivovat nejmodernější CNC stroje, ten den 
naprogramované tak, aby chrlily upomínkové 
předměty pro všechny zúčastněné. Mohli jsme 
tak nejen vidět samotný produkt, který lze na 
našich strojích vyrobit, ale i jeho zrod samotný. 
Děvčata, ale dokonce i jejich maminky či babičky 
si na památku odnášely originální a čerstvě vyrobené 
prstýnky z drátu, kluci zase figurky a další výrobky.

Na poslední štaci, kterou bylo nádvoří před administrativní 
budovou, už nezbývalo než se rozloučit a poděkovat za ná-
vštěvu. Na cestu si ještě mohl každý vzít nafouknutý baló-
nek s naším logem a upomínkový předmět jako památku na 
tento den. Jak se ukázalo, jediným úskalím byl čas, kterého 
není nikdy dost a který ten den ubíhal snad ještě rychleji… 
Na druhou stranu nás těšilo, že se hosté aktivně doptávali 
a projevovali skutečný zájem o vše, co s výrobou drátu, lan 
a pružin souvisí.

Děkujeme všem, kteří se na přípravách podíleli, ať už byli 
součástí přípravného či průvodcovského týmu. Díky za krea-
tivitu Údržby, která například musela v rekordním čase vyro-
bit originální stojan na balónky a ochotně se postarala o pří-
pravu veškerého zázemí.

Petra Klusková 

Drobnohledem 
nejmenších 
návštěvníků…
Co se ti dnes nejvíc líbilo?
-  „Že jsme mohli potkat taťku, i když je 
dneska v práci“.

-  „Nejvíc se mi líbilo všechno“.
-  „To místo, kde se vyrábějí dárky pro 
děti.“

-  „Byl jsem spokojený a zítra chci ve 
škole o „Žébédé“ vyprávět.“

-  „Že jsem dostal spinner s erbem vaší 
firmy“.

Chtěl(a) bys u nás jednou pracovat?
-  „Pracuje tady mamka, taťka a taky 
teta a strejda, tak ještě uvidím…“

-  „Néé, já chci být zubařkou.“

Den otevřených dveří

Fotografie z akce si můžete prohlédnout na našem intranetu: 
Provoz 160 Společné – Prezentace ŽDB – Den otevřených dveří 28.9.2022 

ANKETA
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