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Při premiéře ﬁlmu Medvídek ve Village Cinemas
dostali tvůrci ﬁlmu od společnosti Pražské
služby velmi netypický dort ve stylu reklamního
megaposteru na ﬁlm s logem Pražských služeb.
Na afterparty generálnímu řediteli JUDr. Patriku
Romanovi i režisérovi ﬁlmu Janu Hřebečkovi dort
evidentně chutnal.
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Jak dlouho už pracujete pro
Pražské služby a jak se Pražské služby v průběhu doby
podle vás změnily?
Ve společnosti Pražské služby pracuji od jejího vzniku v roce 1994,
jsem tedy jedním ze „zakládajících
členů“.
Po absolvování VŠE v Praze jsem
v roce 1982 nastoupil jako referent na tehdejším GŘ Dopravního
podniku HMP. Když v roce 1986
sháněl tehdejší ředitel Pražských
komunikací, závodu odvozu pevného domovního odpadu ekonoma, oprášil jsem své znalosti a nastoupil k němu.

nostech jsme se stali jedním z nejvýznamnějších hráčů, se kterými
musí každý na tomto poli vážně
počítat. K tomu připočtěte významné změny korporátní identity
společnosti a vyjde vám zcela jasně, že naše ﬁrma je prostě hodně
vidět a snaha být vždy o krok před
konkurencí se vyplácí.

Jaký je váš běžný pracovní
den?
Vzhledem k tomu, že jsem svým
založením určitě skřivan, začínám
pracovní den relativně brzy, a to
kolem sedmé hodiny ranní. Začátek pracovní doby, kdy je ještě
celkem klid, věnuji zpracování operativy tak, aby mí spolupracovníci
mohli v průběhu dne se schválenými dokumenty dále pracovat. Rovněž se v tomto čase věnuji přípravě
na plánovaná jednání. Další část
dne je pak vyplněna interními a externími jednáními. Pozdě odpoledne se pak většinou věnuji hodnocení vývoje ekonomiky jednotlivých
organizačních útvarů společnosti.
Často se snažím, zejména u nových
projektů, osahat si je přímo v provozu, protože pohled jenom přes
čísla a ekonomiku je někdy velmi
ošidný a zkreslující.

V roce 1996 jsem byl jmenován
do funkce ekonomicko-obchodního ředitele celé akciové společnosti, takže letos kroutím již dvanáctý
rok v této funkci.
A změny za těch více než 20 let?
Práce lidí na ulici zůstala stále stejně obtížná a namáhavá, na tom
se moc nezměnilo, ale výrazně se
změnila organizace práce a projev
společnosti směrem k veřejnosti.
Postupem doby se vztah společnosti k jejím klientům změnil
od „Co ještě musíme pro vás udělat“ k tomu „Co pro vás můžeme
ještě udělat, abyste byli spokojeni“. Tento posun vnímám za ta léta
jako nejvýraznější změnu. A v posledních letech vlivem expanzní
obchodní politiky v klíčových čin-

Jaký je pro Pražské služby rok
2007 z pohledu ekonomického ředitele?
Letošní rok je trochu jako na houpačce. Začátek roku se zimou,
jakou nikdo z nás nepamatuje, přidal i mně nějakou vrásku navíc, ale
jsem založením spíše optimista,
tak jsem rozhodně nepropadl panice a další vývoj mi dal za pravdu.
Základem úspěšného roku je vždy
to, abychom vyjednali s největším
naším klientem, kterým je hlavní
město Praha, dobré obchodní podmínky v klíčových činnostech, a to
se pro rok 2007 docela podařilo.
Osobně se tedy domnívám, že rok
2007, přes naprosto – z ekonomického pohledu – tragický průběh
zimy, bude ve ﬁnále stejně úspěšný
jako byl rok předchozí.
V současné době největší penzum

práce a času tedy paradoxně věnuji tomu, aby výchozí podmínky pro
rok 2008 byly minimálně srovnatelné s těmi, které se podařilo vyjednat pro letošní rok.

Když necháme práci stranou,
čím se zabýváte ve volném
čase?
Jsem ve své podstatě lenoch, který má rád, když věci fungují podle
jeho vlastních představ. Tak úplně
dohromady to nejde, takže mě najdete i u činností, kde by to většina
asi nečekala. Nedělá mi problémy
žádná práce v domácnosti, docela rád nakupuji a kupodivu i rád
uklízím. Jinak jsem klasický pasivní
sportovec, v zásadě „rozumím“ téměř všem sportům a určitě bych
při trénování vrcholových týmů
ve fotbale a v hokeji dosáhl daleko
lepších výsledků než jejich současní trenéři. Divím se, že to vedoucí
představitelé těchto týmů ještě
neobjevili. Ale nemusíte jim to říkat, protože svoji současnou práci
mám rád a nechtěl bych ji měnit.

Nedávno jste se vrátil z Číny,
jaké jsou vaše dojmy z této
země?
Musím říci, že větší zemi kontrastů
jsem ještě neviděl a pravděpodobně už asi neuvidím. V Číně vidíte
prvky od feudálního stadia, kdy
člověk má hodnotu pouze jako
pracovní síla, až po naprosto špičkové technologie a stavby.
Z profesního hlediska mě jako
v každé zemi zajímalo, jak nakládají s odpady a jak mají čisté ulice.
V tomto směru mě velká města,
jako je Peking nebo Šanghaj, velmi
příjemně překvapila. Disciplinovanost obyvatel a levná pracovní síla
v dostatečném množství přispívá
k tomu, že na ulicích je nesmírně
čisto. Pro představu – v Pekingu
i v Šanghaji žije více obyvatel než
má celá naše republika a všechno
funguje naprosto spolehlivě a poměrně přesně. Pro mě osobně byl
tedy i krátký pobyt v této zemi hodně poučný.

Děkujeme za rozhovor
Redakčně kráceno.
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SÍŇ SLÁV Y
Vyhlášení vítězů motivační soutěže o vynikajícího pracovníka PS
v dělnické profesi – 25. 7. 2007
V hotelu Olympik Hotel Tristar *** se
již podruhé v tomto roce konala společenská akce spojená s vyhlášením
vítězů – pracovníků Pražských služeb,
a.s., v dělnických profesích – motivační
soutěže za 2. čtvrtletí 2007. Všechny
přítomné tentokrát přivítal ekonomický ředitel naší společnosti Ing. Martin
Somló, samozřejmě s personálním ředitelem PS Ing. Luďkem Votavou, jehož
oddělení celý projekt organizuje. Pak
již následovalo samotné vyhlašování 23
vítězů motivační soutěže a předávání
diplomů s poukazy v hodnotě 10 tis. Kč
na nákup zboží v obchodních domech
TESCO, OBI, IKEA nebo možnosti výběru rekreace v rámci nabídky cestovní
kanceláře FIRO tour, a.s. Po oﬁciální
části následoval raut a volná zábava.
Všem oceněným gratulujeme a přejeme
jim hodně dalších pracovních úspěchů.

Oceněný

Provozovna

Oceněný

Provozovna

Petr Voříšek

11 100

Tomáš Koch

12 300

Jiří Rus

11 700

Josef Otta

12 500

Jan Kottnik

11 800

Milan Přenosil

12 500

Viktor Bučo

12 100

Jiří Čuřík

12 400

Alfréd Fischer

12 200

Jiří Vaněk

11 800

Tomáš Blín

12 300

Zdeněk Nohejl

11 200

Vladimír
Černohlávek

12 100

Jan Sosnar

11 300

Milan Svoboda

11 700

Vladimír Sázovský 11 400

Radovan Volavka

12 100

Zdeněk Kroupa

11 500

Petr Malík

11 100

František Fecko

12 200

Vladimír Holub

11 700

Jaroslav Doležal

12 200

František Tvrdík

14 200

SOUTĚŽ

FILM

Společnost Pražské služby se již letos podruhé stala partnerem premiéry významného českého ﬁlmu, tentokrát ﬁlmu
„Medvídek“ tvůrčího týmu Hřebejk-Jarchovský, který se zabývá
partnerskými vztahy v současném světě a hrají v něm nejpopulárnější čeští herci – J. Macháček, I. Trojan, A. Geislerová,
T. Wilhelmová a další. Tomu taky odpovídala uvolněná atmosféra na premiéře ﬁlmu a dárek od společnosti Pražské služby.
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Praha 5, Duškova
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UDÁLOSTI
PROVOZ
ZAHÁJEN

Pražské služby mají druhou třídicí linku papíru
Dne 26. 9. 2007 Pražské služby, a.s., zahájily provoz
druhé linky na třídění papírového odpadu. Nachází se
v areálu společnosti Walter v Praze 5-Jinonicích. Denní
výkon linky je cca 78 tun a ročně by se zde mělo dotřídit
a slisovat až 26 000 tun papírového odpadu. Technologie linky je určena k dotřídění papíru a kartonu. Její
provoz je dvojsměnný (16 hodin denně) a obsluhuje ji
dvanáct pracovníků. A co je podstatné: „Roční výkon
obou linek bude cca 51 000 tun papíru. Pokud vezmeme v úvahu, že na 1 tunu nového papíru je potřeba
17 vzrostlých stromů, pak ročně zachráníme 867 000
stromů, což je neuvěřitelných 1238,53 hektarů lesa,“
říká generální ředitel naší společnosti Patrik Roman.

Provoz třídičky slavnostně zahájili generální ředitel PS
Patrik Roman, radní pro oblast životního prostředí Petr
Štěpánek a zástupce starosty na Praze 5 Petr Horák.

BRAVO!

Významná událost
Dne 10. září 2007 obchodní ředitel spol. Pražské služby, a.s., p. Tomáš Kolinger předal při slavnostní příležitosti plaketu s poděkováním a věcný dar paní Vlastě
Havlíčkové za 40 let zodpovědné a profesionální práce
pro naši společnost v pozici obchodní reprezentantky
na zákaznickém centru Proboštská v Praze 6 a za významný podíl při budování vztahu se zákazníky společnosti Pražské služby, a.s.

AKCE Sportovní den Pražských služeb

Pražské služby uspořádaly pro své zaměstnance a jejich rodiny první Sportovní den v ERPET golf centru
v sobotu 25. 8. 2007.
Zábavné odpoledne plné sportu pro dospělé a děti
zahájil personální ředitel Pražských služeb Ing. Luděk

Votava. Všechny přítomné přivítal, seznámil s programem a pak už se začalo sportovat. Na programu dne
byl golf, tenis, squash, nohejbal a pétanque. Pro nesportovce byl připraven bohatý doprovodný program
– afro tanec, zábavné hry pro děti, výlet lodí a především možnost koupání a opalování u bazénu.
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