
Ze školních lavic přímo k nám!
17. září se skupina firem PKS zapojila do akce Den otevřených žďárských firem 
a představila, tak speciálně žákům a studentům z přilehlých základních a střed-
ních škol, nejen své dvě největší dcery: společnost PKS okna a PKS stavby, ale 
i mateřskou společnost PKS holding. 

Myšlenka této akce se narodila již více 
než před rokem pod patronátem hra-
běte pana Constantina Kinského, který 
ve shodě s představiteli 6 žďárských fi-
rem dospěli ke stanovisku, že je nutné 
podporovat nejen technické vzdělávání 
jako takové, ale zorganizovat již konkrét-
ní akci. Od té doby se uskutečnila jed-
nání, kdy 6 největších firem otevřelo ve 
shodné časové okamžiky dveře svých 
firem s mottem „Žďár nad Sázavou – 
Vaše město, Vaše práce, Vás život“. 
Hlavní jeviště tohoto představení se 

uskutečnilo na náměstí, kde se jednotli-
vé firmy prezentovaly ve svých stáncích, 
případně některé z nás využily možnos-
ti prezentovat i svou společnost na po-
diu v rozhovoru s panem Řezníčkem, 
moderátorem z Rádia Vysočina, které 
se postaralo o celé PR Dnu otevřených 
dveří. 
Odtud jsme lákali studenty do svých fi-
rem, kde na ně čekala zajímavá pou-
tavá prezentace. Následně se žáci a 
studenti přemístili do haly plastových 
oken, kde se o ně postarali vedoucí 
divize Ing. František Hroch a vedoucí 
provozu Milan Hrdina, BA. Na závěr se 
dostalo našim návštěvníkům příležitosti, 

prohlédnout si náš showroom. Společ-
nost PKS holding připravila i malý dárek 
s přispěním od společnosti PKS okna 
a PKS stavby Kromě tohoto doplnění si 

měli možnost návštěvníci prohlédnout 
naši dokončenou stavbu Muzeum nové 
generace zde na Zámku ve Žďáru nad 
Sázavou.  Žáci a studenti mohli tak po 
ukončení prohlídky u nás nasednout na 
náměstí do jednoho z 6 připravených 
autobusů a ocenit tuto krásnou stavbu 
na vlastní oči. 
Této akce se celkově zúčastnilo mnoho 
žáků a studentů a na závěr 12 z nich 
mohlo pocítit radost z výher, ať už ze 
získaných tabletů či chytrých telefonů, 
které věnovaly do této soutěže zúčast-
něné společnosti.

Za personální oddělení skupiny firem PKS
Mgr. Šárka Matyášková

„Žďár nad Sázavou – Vaše město, Vaše práce, 
Vás život“
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