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I letos pořadatelům akce počasí vyšlo. V sobotu 18. 6. 
bylo ve Žďáru nad Sázavou opravdu krásně. Návštěvníci  
přicházeli do areálu firmy PKS okna už před devátou, kdy 
byl oficiální začátek celé akce. Michal z Kouzelné školky 
i letos svým vystoupením ukázal, že pobavit malé i velké  
diváky prostě umí. Kdo přišel, rozhodně nelitoval. Byly  
to hlavně rodiny s dětmi. Ale nešlo jen o obyvatele Žďáru nad 
Sázavou. Den otevřenych dveří a oken i letos nalákal také 
příznivce z mnohem širšího okolí. Účast byla téměř 1500 lidí, 
což je vyrovnání návštěvnického rekordu akce z roku 2014. 
 
 
Skákací hrady, malování na obličej, mobilní střelnice, bonbóny,  

balonky, soutěže s Hitrádiem Vysočina – to všechno spolu  

s prohlídkami výrobních hal zaručovalo zajímavé a zábavné  

dopoledne jak pro děti, tak pro jejich rodiče. V průběhu akce  

si návštěvníci mohli z blízka a na vlastní oči prohlédnout, jak se 

okna či dveře z plastu, dřeva anebo hliníku ve firmě PKS okna 

vyrábějí. Novinkou v programu akce byla letos kaskadérská show 

na motorce. Vicemistr ČR z roku 2015 v této poněkud hlučné  

disciplíně nadchl nejen přítomné tatínky, ale mnoho malých kluků 

i holek. Na závěr celé dopolední akce potom své umění předvedli 

divákům trialisté z nedalekého oddílu AMK Hamry nad Sázavou. 

I další novinka, tj. soutěž o 5 velkých stavebnic LEGO, se ukázala 

jako vhodná a perfektně zapadla do programu.

Svůj cíl – ukázat výrobu kvalitních českých oken veřejnosti  

a zpřijemnit příchozím rodinám s dětmi jedno červnové sobotní  

dopoledne – akce i letos splnila. Navíc pěti dětem udělala  

na závěr radost výhra v soutěži o LEGO. Tak na viděnou za rok, 

v půli června 2017. Při sedmém Dni otevřených dveří a oken  

v areélu firmy PKS okna!

Den otevřených dveří  

a oken se vydařil!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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