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Inzerce

Den otevřených dveří
a oken již posedmé!
Počasí této již tradiční akci letos příliš nepřálo. V sobotu
17. června bylo totiž ve Žďáru nad Sázavou pořádně
větrno a na červen neobvykle chladno. Návštěvníky
to ale neodradilo. Mnozí přicházeli do areálu ﬁrmy PKS
okna už před devátou hodinou, kdy byl oﬁciální začátek
celé akce. Hlavním tahákem pro návštěvníky byl i letos
Michala Nesvadba. Když po desáté hodině rozjel v zaplněné
výrobní hale svoje představení, bylo jasné, že pobavit
malé i velké diváky prostě umí. Přišly se podívat opět
hlavně rodiny s dětmi. A nešlo jen o zaměstnance ﬁrmy
PKS okna nebo o obyvatele Žďáru nad Sázavou. Akce
i letos lákala návštěvníky z mnohem širšího okolí.
Příchozích 1200 lidí bylo vzhledem k velmi chladnému
počasí pro pořadatele příjemným překvapením.

Skákací hrady, malování na obličej, bonbóny, balonky, soutěže
a tancování s Hitrádiem Vysočina – to všechno spolu s prohlídkami
výrobních hal zaručovalo zajímavé a zábavné dopoledne jak pro
děti, tak pro jejich rodiče. V průběhu celého dopoledne si návštěvníci
mohli z blízka a na vlastní oči prohlédnout, jak se okna či dveře ve
ﬁrmě PKS okna vyrábějí. Návštěvníci se mohli pobavit i sledováním
kaskadérské show na motorce, která se odehrála na venkovní
ploše podél výrobní haly. Vicemistr ČR v této poněkud hlučné
disciplíně spolu se svým kaskadérským kolegou nadchl svými
odvážnými kousky nejen přítomné tatínky, ale mnoho přihlížejících
kluků i holek. Na závěr celé akce byli vylosováni výherci soutěže
o pět velkých stavebnic LEGO.
Svůj cíl – ukázat výrobu kvalitních českých oken veřejnosti
a zpříjemnit příchozím rodinám s dětmi jedno červnové sobotní
dopoledne – akce i přes letošní nepřízeň počasí splnila. Na viděnou
za rok, v půli června 2018. Při již osmém Dni otevřených dveří
a oken ﬁrmy PKS okna!
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