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Advent ve firmách, to je podě-
kování zaměstnancům, dobro-
činnost a tmelení vztahů. 
� Lenka Kopčáková

Nastal čas adventu, a s ním i závěr 
firemního roku. Mnohé podniky při-
pravují předvánoční firemní akce. 
Jejich účelem je poděkování zaměst-
nancům za práci odvedenou v končí-
cím roce.

Zaměstnancům je velmi milé, když 
se jim takového uznání dostane před 
Vánocemi přímo od šéfa či ředitele 
podniku. 

Dík má podobu finanční odměny, 
věcných darů, ale i poukazů na zboží 
či do relaxačních center. Každopád-
ně je to gesto, které zaměstnancům 
zvýší chuť a motivaci k další práci. 

V době adventní se také konají 
firemní předvánoční večírky, společ-
né sportovní akce, či rodinné zájez-
dy do divadla. Jsou součástí firemní-
ho teambuildingu. Mnohdy se, vedle 
běžných zaměstnanců, účastní aktiv-
ně soutěží i sami zástupci firmy, což 
velmi upevňuje kolektiv a jeho mezi-
lidské vztahy. 

Některé firmy si již v prvním pro-
sincovém týdnu potrpí na miku-
lášskou nadílku pro děti a vnuky 
zaměstnanců. Jinde zase pořádají 
adventní dílny, kde se sejdou kole-
gové a jejich rodinky při společném 
zábavném odpoledni. Spolu s dětmi 

vyrábějí třeba vánoční dárky a deko-
race…

Vrcholem firemního roku bývá 
vánoční večírek pro zaměstnance, s 
pohoštěním a hudbou k tanci.  Je to 
milé gesto od zaměstnavatele, a ze 
strany zaměstnance je tedy otázkou 
slušnosti zúčastnit se alespoň slav-
nostního projevu zástupců firmy, 
popř. slavnostního oběda či večeře, 
pokud např. neholdují taneční zába-
vě. Popřát si vzájemně, rozloučit se, 
a teprve pak odejít domů. 

Ze strany organizátorů je také vel-
mi náročné vymyslet zábavu pro 
všechny zaměstnance, tedy pro růz-
né věkové spektrum lidí. Proto vět-
šinou volí kombinaci aktivní a pasiv-
ní zábavy. Vhodné soutěže nakonec 
pobaví většinu účastníků. 

V předvánočním čase již také firmy 
ze Žďárska a z Vysočiny stále častěji 
myslí na dobročinnost. Mnohdy už i 
sami zaměstnanci s podporou vede-
ní organizují předvánoční charitativ-
ní akce pro děti a lidi s handicapem, 
či ze sociálně znevýhodněného pro-
středí. 

Někde zaměstnanci v adventním 
čase pořádají dražbu věcí, které při-
nesli z domu, nebo draží předměty, 
které vyrobili klienti či děti z nezis-
kových organizací. Výtěžek z aukcí 
je pak předán konkrétním zařízením 
či dětským domovům…

Někdy se ve firmách snaží zjistit 
předem tajná přání dětí ze sociálně 

Gesto, které zvýší chuť do další práce

A jak je to o adventu ve firmách 
na Žďársku? Některé odpovídaly 
v anketě Žďárských novin. 

„V prosinci každoročně pořádáme 
vánoční večírek a současně se snaží-
me motivovat všechny naše kolegy, 
abychom společně podpořili místní 
charitativní organizace, např. stro-
mem splněných přání, který nám v 
předvánoční době zdobí recepci,“ říká 
Jan Sondag, ředitel závodu Arrow 
International CR, a.s., člen skupiny 
TELEFLEX. Všem zaměstnancům 
a jejich rodinám přeje krásné Váno-
ce a hodně zdraví do nového roku 
2019. 

„Děkujeme, že svou kvalitní prací 
pomáháte zachraňovat lidské životy,“ 
vzkazuje ředitel společnosti. 

Ve žďárské dopravní společnosti 
ZDAR, a.s., je období kolem vánoč-
ních svátků časem společných setká-
ní se zaměstnanci, i časem hodnoce-
ní uplynulého roku. „Respektujeme 
však, že zaměstnanci chtějí být v tom-
to období především se svými rodina-
mi, a účast na firemních večírcích je 
tedy dobrovolná. Pokud jde o odměny, 

ty předvánoční jsou spíše symbolické-
ho charakteru, snažíme se odměňo-
vat své zaměstnance za dobře odvede-
nou práci v průběhu celého roku,“ říká 
ředitel společnosti Richard Latislav.

Jak uvádí Marie Pilařová, perso-
nalistka společnosti NKT, s.r.o., ve 
velkomeziříčské firmě plánují uspo-
řádat tradiční vánoční večírek pro 
zaměstnance a jejich doprovod.

„K poslechu bude hrát kapela, která 
na našich večírcích vystupuje již něko-
lik let. Hlavním tahákem večera bude 
skupina Fredy Mercury Revival,“ uvá-
dí M. Pilařová. Jako každoročně, i 
letos se mohou zaměstnanci těšit na 
vánoční odměnu.

Ve žďárských firmách Compas 
automatizace, spol. s r.o., se zaměst-
nanci sejdou na tradičním večírku s 
netradičním programem. „Pak při-
jde Mikuláš, který donese hry a dár-
ky dětem, a všichni naši zaměstnanci, 
spolu s poděkováním za práci a přá-
ním do nového roku, dostanou i pěkný 
dárek,“ naznačuje ředitel Vladimír 
Klíma. Spolu s celým vedením firmy 
přeje všem hezké Vánoce. -lko-

Firmy si svých lidí váží

slabých rodin či z dětských domo-
vů, napsaná na lístečcích, nebo dět-
mi nakreslená. Na dobrodincích pak 
záleží, jaké přání se dle svých mož-

ností rozhodnou vyplnit. Adventní 
a vánoční čas je zkrátka o lidskosti a 
dobrých skutcích. Tak ať jsme všich-
ni hodně zdraví!


