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ZÁKLADEM ÚSPĚCHU
JE ZKUŠENÝ T ÝM
V tomto čísle časopisu Infokontejner vám máme možnost
představit jednoho z důležitých členů týmu Pražských služeb,
ředitele úseku informatiky Ing. Petra Kolbeka.
Jaká byla vaše cesta do Pražských služeb?

Jaké je tedy vaše pracovní zaměření v PS?

Klikatá. Před lety jsem začínal
jako programátor technologií
a za pár let na to jsem dostal
příležitost vybudovat v jednom
velkém státním podniku oddělení informatiky a implementovat
podnikový informační systém.

V PS pracuji již přes půl roku,
mým úkolem je vybudování
prostředků pro zajištění optimálního chodu ﬁrmy a restrukturalizace interních procesů
v souvislosti s rozvojovými projekty IT, napsáno úředním jazykem. Tedy jednodušeji řečeno
vybudování efektivní komunikace mezi jednotlivými úseky a závody PS, překlopení prostředků
IT do role výrobního nástroje
společnosti.

Další důležitou etapou byla
práce v bankovním sektoru
na pozici vedoucího oddělení centrály, před vstupem do
současného působiště jsem
pracoval v IT businessu ve velké nadnárodní ﬁrmě, kde jsem
zodpovídal za obchod v oblasti
průmyslu a veřejné správy. Tato
práce pro mě byla velkou změnou a posunem dál od původního profesního zaměření.
Díky nabídce Pražských služeb
jsem se vrátil k tomu, co mě nejvíc baví, a sice řízení oblasti IT
s ohledem na konkrétní provoz
společnosti. Jsem rád, že vedení
PS mne vybralo nejen pro moji
odbornost, ale také pro životní
praxi, kterou jsem léty získal.
Nezbytnou součástí dobře odvedené práce jsou zkušenosti,
které vás na žádné škole nemohou naučit.
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Vaše pracovní vytížení je velké,
jak všechnu tu práci zvládáte?
Mám vedle sebe zkušený tým
lidí, se kterým se podílím na budování kvalitního chodu úseku
IT naší ﬁrmy. Není v moci jedince rozsah této práce fyzicky obsáhnout. Jsem rád, že zde mohu
spolupracovat se spolehlivými
a fundovanými odborníky.
Jaké jsou vaše profesní plány
a cíle v nejbližší době?

městem Praha. Naším cílem je
předvídat problémy a efektivně je řešit, stále se zlepšovat
a držet krok s nejmodernějšími
technologiemi a být tak nejen
na úrovni jiných velkých společností, ale být na špičce v segmentu, ve kterém společnost
působí.
Jakým způsobem relaxujete?
Nejlepším způsobem, jak si
vyčistit hlavu, je pro mě sport.
V zimě se nejraději věnuji lyžování, jízdě na snowboardu
a běžkám. V létě je mým relaxem tenis a windsurﬁng.
Máte také i nějakou neřest?
Samozřejmě asi stejně jako většina mužů si rád dopřeji dobré
jídlo.
Máte nějaké moto, o které
byste se s námi na závěr podělil?
Za úspěšnými projekty stojí
úspěšní lidé.

V roce 2011 čeká Pražské služby významná zkouška naší profesionality a aktivní schopnosti
se přizpůsobit potřebám trhu.
Budeme znovu usilovat o prodloužení spolupráce s Hlavním

ČTVRTLETNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY

1. KOMOROVÝ
JARMARK V PRAZE 9
Ve čtvrtek 26. 1. 2006 se naše společnost účastnila 1. komorového JARMARKU,
který se konal v sídle úřadu Hospodářské komory České republiky,
Freyova 27, Praha 9.
Víme, že je třeba stále svou
práci zlepšovat a být v kontaktu s našimi obchodními partnery. I když šlo tentokrát spíše o neformální setkání, naše
společnost zde prezentovala
komplexní spektrum svých služeb a měla tak možnost oslovit
důležité potenciální partnery.

1. komorového JARMARKU
se jako zástupci společnosti
Pražské služby zúčastnili Tomáš Kolinger, obchodní ředitel, Marta Pavelková, obchod-

ní reprezentantka, Vladimír
Hofman, vedoucí provozovny
dopravní značení a Hana Heřtová, obchodní zástupce, tedy
lidé s obchodním duchem.

Prezentace společnosti PS, a. s.

Team společnosti PS, a. s.

U DÁ LOS TI

SLOVO OBCHODNÍHO ŘEDITELE

Pokud bychom měli velmi
v krátkosti obchodně bilancovat předešlý rok z pohledu získávání nových klientů, pak lze
konstatovat, že naše společnost byla na obchodním poli
mimořádně úspěšná. Podařilo
se nám uspět a potvrdit tedy
své pozice v sérii výběrových
řízení vypsaných MHMP odborem OIMP a to na provozování
sběrných dvorů v ul. Pod Šancemi, Praha 9, v ul. Zakrytá,
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Praha 4, v ul. Puchmajerova,
Praha 5 a v ul. Proboštská, Praha 6. Dále jsme byli velmi aktivní ve vyhledávání a získávání
nových živnostenských klientů.
Pokud bych měl vyzvednout
významnější zakázky, pak jsou
to nové smlouvy na všechny
pražské markety společnosti
BILLA a DM Drogerie, celorepublikový kontrakt se společností ASKO nábytek, dojednali jsme vstupní kontrakt se
společností OBI. Nabídli jsme
novou koncepci odpadového
hospodářství pro Top hotel
Praha a posléze ratiﬁkovali
smlouvu. V konsorciu se spol.
Purum jsme vyhráli inovačním řešením výběrové řízení
vypsané společností IKEM na
odvoz a likvidaci odpadů ze
zdravotních zařízení. V novém
roce jsme podepsali kontrakt
na komplexní služby v oblasti
nakládání s odpady pro Sazka
Arenu. Nejmladším přírůstkem

do referenční rodiny je rozšíření kontraktu se spol. TESCO na
zajištění komplexního servisu
odpadového hospodářství pro
nově vybudovaný objekt Tesco
Novodvorská. Vedle těchto
úspěchů bychom samozřejmě neměli opomenout, že na
výtečnou jsme si vedli i v oblasti péče o stávající klienty
a neztratili (s výjimkou České
spořitelny) žádného z našich
významných, pilotních klientů.

TOMÁŠ KOLINGER
O B C H O D N Í ŘEDITEL
PRAŽSKÉ SLUŽBY a. s.

Touto formou bych si dovolil
poděkovat všem, kteří k výše
uvedeným úspěchům přispěli,
ať již ve formě aktivního obchodu nebo perfektní spoluprácí v realizačních teamech
určených pro řešení výběrových řízení.
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POZVÁNK Y
VOLNÝ ČAS

PRO VÁS

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
27. 5. 2006 od 10 hodin proběhne na kurtech osady Montána v Černošicích 8. ročník nohejbalového turnaje.
Přihlásit se můžete u pana Wolfa na telefonu 737 273 834.
Reportáž z této akce vám přineseme v příštím vydání časopisu Infokontejner.

MOŘSKÝ SVĚT
Mořský svět je unikátní stálá výstava mořských ryb a dalších
mořských živočichů, otevřená jak Pražanům, tak všem návštěvníkům metropole od léta 2002.
Na více než tisíci čtverečních metrech tu najdete jako na dlani
svět, který si jinak mohou z takové bezprostřední blízkosti prohlížet jen ti nejlepší potápěči. Moderní akvária totiž naprosto
dokonale simulují přirozené prostředí mořských tvorů. Nejde
jen o 75 tisíc litrů speciálně upravené mořské vody. Speciální
zářivkové a výbojkové osvětlení v akváriích nahrazuje přírodní sluneční paprsky a mikropočítačem řízená vodní čerpadla
dokonale suplují příliv a odliv. V nočních hodinách svítí nad
akvárii měsíční světlo, které dokáže simulovat i úplněk měsíce.
Otevřeno: denně, včetně sobot, nedělí a svátků od 10 do 19 hodin.

www.morsky-svet.cz

MUZEUM
MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY
V tramvajové vozovně v Praze-Střešovicích se nachází jedinečná sbírka památek
z historie městské hromadné dopravy v hlavním městě České republiky.
Je zde soubor 50 historických vozidel. Jeho základem je 41 kolejových vozidel - z toho
16 osobních motorových tramvajových vozů, 1 letní vůz koňky, 12 osobních vlečných
vozů, 1 vůz metra a 11 vozidel nákladních a pro zvláštní účely. Dále sbírka obsahuje
3 trolejbusy, 5 autobusů a 1 trolejovou věž. Postupně přibývají i další nové trojrozměrné exponáty.
Autobusová doprava je zastoupena zatím třemi vystavenými vozy z období 70. a 80.
let. Představitelem již uzavřené trolejbusové éry je zatím vůz Škoda 8 Tr z roku 1959,
v opravě je snad nejtypičtější pražský trolejbus Tatra T 400 z roku 1954. Na svoji rekonstrukci ještě čeká jeden z nejmladších sbírkových předmětů – trolejbus Praga TOT
č. 303, který v roce 1936 trolejbusovou dopravu v Praze zahajoval.
Nedílnou součástí expozice je stálá výstava o historii městské hromadné dopravy
v Praze.
Otevřeno je od 26. března o sobotách, nedělích a svátcích od 9 do 17 hodin.

www.dp-praha.cz/cz/hist-muz.htm
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