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OTEVŘELI JSME NOVÝ  
SHOWROOM V BRNĚ!



Firemní okénko

Nový showroom v Brně

Představte si, že máte dva skleněné  

džbány. Jeden se jmenuje přítomno  

a druhý budoucno. Přítomno je naplněné 

kapalinou do samého vršku a skoro  

přetéká. Budoucno je zaplněné z jedné 

poloviny. Zároveň s touto skutečností  

máte úkol vzít oba džbány a uběhnout  

s nimi sprint sto metrů tak, že každých 

deset metrů musíte zrychlovat, abyste  

cílovou pásku proběhli v plném, a ještě 

větším trysku. A aby to nebylo tak  

jednoduché, tak po protnutí pásky  

vám rozhodčí změří objemy přenesených  

náplní v obou džbánech.

Ti chytří si ze džbánu přítomno odlijí část  

do z poloviny naplněného džbánu bu-

doucna a mohou se věnovat bez obav 

jen rychlosti běhu, jelikož mají oba džbány 

naplněné ze tří čtvrtin. Pár dalších  

neudělá nic a na konci běhu jim rozhodčí 

dá trestné body za úbytek kapaliny  

ve džbánu přítomno. No a pak běží závod 

i jedinec, který ze džbánu budoucno přelije 

před startem úplně nesmyslně kapalinu  

do džbánu přítomno. Nevím, jak ho nazvat. 

Hádejte, kdo je tím jedincem?

Dobrou volbu strategie přeji všem,  

kdo se zúčastní popsaného závodu.

Závod 
s hádankou

Nejen pro obchodníky působící v regionu 
jižní Moravy, ale pro všechny zaměstnance 
PKS okna nastal 10. 10. 2022 v 10 hodin 
a 10 minut moment, kdy jsme otevřeli  
náš nový velký showroom. K těm v Praze  
a v sídle společnosti - ve Žďáře nad Sázavou 
přibylo nyní Brno jako centrum Jihomorav-
ského kraje. Brněnský showroom  
slavnostně otevřeli zástupci vedení  
společnosti za účasti obchodníků,  
kteří v daném regionu působí, a za účasti 
zástupců společností, které se na  
realizaci nových prostor podílely.

V nově otevřeném showroomu si mohou 
naši zákazníci a obchodní partneři prohléd-
nout vzorky dřevěných, dřevohliníkových, 
hliníkových a plastových oken a dveří. 
Naleznete zde i náš dosud největší rozsah 
ukázek zdvižně a sklopně posuvných dveří. 

Samozřejmostí je i zázemí pro obchodníky  
a další naše zaměstnance a rovněž  
nadstandardně řešené jednací prostory,  
ať již pro jednání s obchodními partnery,  
se zájemci o naše výrobky nebo  
pro interní porady.

Showroom najdete na adrese Londýnské 
náměstí 6 v komplexu Brno Business Park, 
v přízemí budovy C, u hlavního vstupu  
z ulice Vídeňská. Z této ulice je i viditelně 
označený. Pokud za námi pojedete např. 
na obchodní jednání, určitě Vám označení 
poslouží jako „navigace“ a utvrzení,  
že jedete správně.

Více kontaktních informací a fotografií 
nového showroomu naleznete na: 
https://www.pksokna.cz/pobocka-brno

Ing. Edmund Neubauer
ředitel PKS okna a.s.
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Výrobní okénko
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Zářijové setkání  
s autorizovanými prodejci PKS okna

Investice a změny  
v protivínském provoze a areálu

Dne 19. 9. 2022 proběhlo spíše neformální setkání s některými z našich významných autorizovaných prodejců. Pro letošní rok jsme zvolili  
pro setkání místo v blízkosti sídla firmy, Hotel SKI v Novém Městě na Moravě, který se nachází přímo ve Vysočina aréně, kde se konají  
mj. světové poháry v závodech horských kol anebo biatlonu. 

Ačkoliv nám nepříznivé počasí překazilo část původního plánu, což měla být společná cyklovyjížďka, vybraní zástupci našeho obchodního  
i výrobního úseku spolu s našimi autorizovanými prodejci společně prožili příjemné odpoledne i večer. Speciálním hostem celé akce byl horolezec 
Radek Jaroš, který program zpestřil svojí zajímavou přednáškou.

Třetí čtvrtletí tohoto roku bylo pro protivínský provoz a areál, v porovnání s předchozím  
obdobím, velmi rušné. A tím nemyslíme to, že by pracovníci začali produkovat např. 
dvakrát více okenních jednotek a měli tím pádem více „rušno“, tím myslíme implementaci 
různých investic v rámci provozu i areálu, které si během daného období vyžádaly mj.  
i stavební úpravy a tím pádem omezení či znepříjemnění obvyklého pracovního režimu.

„Přepracovávala“ se část výrobní linky, zejména v části pro zasklívání výrobků. Změnami 
jsme získali možnost instalace druhé zasklívací dráhy pro posílení kapacitních možností 
této části výroby. Zároveň byla objednána i nová jeřábová dráha a zajištěna savka, což 
výrazně ulehčí pracovníkům manipulaci se skly a zasklíváním. Mimochodem, i v prostoru 
expedice došlo na jinou savku – s vyšší nosností.

Nákladnější investicí bylo pořízení nové pily na zasklívací lišty, pro kterou již máme  
připravený prostor a která je objednána. Ta v součinnosti s výrobním programem  
umožňuje řezání lišt nezávisle na výrobě a výrobcích. Další úpravy proběhly v již  
zmíněné expedici a také v rámci skladové haly a jejich důsledkem, kromě vzniku  
nové komunikace, je výrazné snížení vzdáleností pro manipulace se skly i s hotovými 
výrobky. Po dokončení všeho naplánovaného a připraveného bude celý výrobní  
proces v protivínském areálu zase o kousek více optimalizovaný a i uživatelsky  
„přívětivější a racionálnější“. 
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Společenské okénko

Hvězdy NHL si zahrály    
ve Žďáře nad Sázavou

V pátek 19. srpna byl ve Žďáře nad Sázavou středobodem veškerého dění areál místního zimního stadionu. Právě zde úderem poledne začala 
výjimečná sportovní a charitativní akce s názvem Hvězdy 2022. Vlastní hokejový zápas, za účasti špičkových českých hokejistů ze zámořské NHL, 
se hrál od 17:00 před našlapanými tribunami. Už předtím začal bohatý doprovodný program, jehož součástí byla také autogramiáda českých  
sportovních hvězd. Vedle hokejistů Martina Nečase, Jakuba Voráčka či Davida Pastrňáka se jí zúčastnily také fotbalové legendy Jan Koller,  
Tomáš Ujfaluši a řada dalších známých českých sportovců.

Nás může těšit, že jsme akci mohli finančně podpořit a být jejím významným reklamním partnerem. Rozhovor s jedním z hlavních protagonistů 
akce, žďárským odchovancem Martinem Nečasem, uvádíme na straně 5 tohoto Okenáře.



Sportovní okénko
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Rozhovor s hokejistou    
Martinem Nečasem

Ve třetím čísle Okenáře roku 2022  

jsme se rozhodli představit našim 

čtenářům žďárského rodáka, hokejistu 

hrajícího NHL a současně hlavního 

aktéra srpnové sportovně-charitativní 

akce „Hvězdy 2022“, která se  

uskutečnila právě ve Žďáře nad  

Sázavou. Dvakrát vyhrál s Kometou 

Brno českou hokejovou extraligu,  

od sezóny 2019/2020 je hráčem týmu 

Carolina Hurricanes. Požádali jsme 

Martina Nečase o krátký rozhovor. 
 

Byla tato akce jedinečná nebo jste  
zadělali na novou tradici a bude se 
něco podobného příští roky opakovat? 

Umím si představit, že by z toho mohla  
vzniknout tradice, ale bude záležet hodně  
i na ostatních, jak na tom budou časově. 
Není úplně legrace vše naplánovat tak,  
aby to do sebe zapadlo. Zároveň to  
hlavně pro žďárský klub bylo obrovské 
penzum práce a kluci z klubu na tom strávili 
4 měsíce života od ráno do noci. Takže jak 
říkám, já si to umím představit, i když nevím, 
zda by akce mohla být pravidelně každý rok. 
My s „hokejkama“ chuť máme, ale bude 
opravdu záležet na žďárském hokejovém 
klubu, jestli dokáží akci rok co rok znovu 
připravit. 

Na závěr rozhovoru, co byste popřál 
čtenářům Okenáře do konce roku 
2022?

Všem bych chtěl popřát, aby zvládli tohle 
nelehké období, aby i přes tolik negativních 
informací zvládli smýšlet pozitivně. K tomu 
může pomoci třeba i sport, u kterého  
si dokážete vyčistit hlavu a přijít na jiné  
myšlenky. Dále samozřejmě pevné zdraví  
a pohodu do každodenního života.

 
 
 
Děkujeme za rozhovor.  
 
 

Na úvod Vás poprosíme o krátké  
představení. Vy jste momentálně  
hráčem slavné NHL, ale možná Vás 
hodně fanoušků vnímá i jako hráče  
brněnské Komety. Hrál jste vůbec 
někdy za „domácí“ Žďár nad Sázavou? 

Ano. SKLH Žďár nad Sázavou je mým  
mateřským klubem, za který jsem hrál  
od prvních krůčků až po odchod právě  
do Komety Brno, kam jsem odcházel  
do kategorie dorost v 15 letech. Takže  
za Žďár nad Sázavou jsem odehrál  
nějakých 12 let! 😊

Pro ty čtenáře, kteří by náhodou 
nevěděli, jaká je vaše pozice v týmu: 
hrajete útočníka nebo obránce?  
A bylo tomu tak vždy? 

V mládí, v mládežnických kategoriích jsem 
posty střídal (útok/obrana), ale nyní  
v Carolině Hurricanes jsem pravým křídlem  
v útoku. Jediný post, který jsem tedy  
nezkusil, je post brankáře. 

Většina hráčů má své oblíbené číslo, 
se kterým hraje. S jakým číslem nyní 
nastupujete v NHL? A dříve v české 
extralize nebo v mládežnických  
kategoriích to bylo stejné číslo? 

Ve Žďáře nad Sázavou jsem hrál s číslem 5. 
Vybral jsem si ho po strýcovi Jirkovi Plachém,  
který byl útočníkem „plamenů“ a hrál  
s číslem 55 v mládeži, ale byla čísla jen  
do 20, tak proto 5. V Kometě Brno a nyní  
i v NHL nastupuji s číslem 88, protože na mě 
menší číslo nezbylo. Číslo 8 je mým  
oblíbeným, tak proto právě 88. 

V srpnu proběhla ve Žďáře nad Sáza-
vou velká sportovně-charitativní akce, 
které jste se jako jedna z hlavních 
tváří účastnil. Naše firma byla oficiál-
ním reklamním partnerem této akce. 
Můžete krátce připomenout o jakou 
akci vlastně šlo a jak se vůbec zrodil 
nápad něco takového uspořádat? 

Šlo o charitativní utkání na podporu  
pacientské organizace Popálky (ta pomáhá 
lidem po popáleninovém úrazu) a Nadace 
Jakuba Voráčka. Myšlenka vznikla u mého 
táty v klubu SKLH Žďár nad Sázavou  
a jejím cílem bylo podpořit charitativní  
projekty, ale i Žďárskou mládež, což si  
myslím, že se podařilo nad očekávání  
a částky, které se podařilo vybrat, byly  
opravdu vysoké. Jenom do charit šlo zhruba 
milion korun, což je parádní číslo. Je to 
velkou zásluhou právě partnerů, kteří akci 
podpořili, a velkou měrou se na tom podílela 
právě i Vaše společnost. 

Na akci přišlo mnoho lidí nejen  
ze Žďáru a blízkého okolí,  
ale z celé ČR, vyprodáno jste měli  
už dlouho před začátkem. Jste  
spokojen s tím, jak do celé dopadlo? 

Jak jsem odpovídal už v předchozím dotazu, 
akce dopadla za mne až neskutečně.  
V začátku by mne, ale ani ostatní hráče 
nenapadlo, že bude takový zájem 
a že se podaří vybrat takové finanční částky. 
Takže určitě spokojenost a zároveň přání,  
aby takových akcí vzniklo daleko více a mohli 
se tak podpořit ti, kteří to opravdu potřebují. 
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