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SNÍDANĚ S…
JANEM ŠTROFEM
M
R O ZH O V O R

JE POTŘEBA UK Á ZAT
LIDEM, ŽE KDYŽ BUDOU
ODVÁDĚT NADPRŮMĚRNOU PR ÁCI, BUDOU
TAKÉ NADPRŮMĚRNĚ
ODMĚŇOVÁNI

ING. JAN ŠTROF
MÍSTOPŘEDSEDA
PŘEDSTAVENSTVA
PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s.
A RADNÍ HL. M. PRAHY
PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

V tomto čísle časopisu Infokontejner vám blíže představíme
místopředsedu představenstva PS, a.s. a radního hl. m. Prahy
pro oblast školství Ing. Jana Štrofa.

V jaké fázi je proces restrukturalizace PS, a.s.?
Každá restrukturalizace je běh
na dlouhou trať. Navíc představuje často velmi citelné zásahy
do života společnosti. V případě
Pražských služeb byl startovacím
„výstřelem“ personálně procesní
audit, který byl hlavní součástí restrukturalizace. Následoval právní
audit a prověrka účetní závěrky.
Na ně navázal energetický audit
a audit IT techniky. Výsledkem
bylo například rozhodnutí zaměřit se na budování obchodní strategie společnosti. Důvod je nasnadě. Podnikání PS, a.s. závisí na
dvou klíčových zakázkách jediného klienta – Magistrátu hlavního
města Prahy. Jsou dlouhodobé,
do roku 2009 na celoroční čištění komunikací a do roku 2011 na
svoz komunálního odpadu. To se
někomu může zdát dostatečně
vzdálené, ale my už teď musíme
myslet mnohem dále. Proto vedení společnosti klade takový důraz
na rozjíždění dalších aktivit: rozšiřování sběrných dvorů, zpracování nápojových kartonů nebo likvidaci zdravotnického materiálu.
Významnou roli hrají i další projekty zaměřené na tzv. živnostenský odpad, kam patří obchodní
řetězce, obchodní domy, restaurace, hotely a další. Tady vidíme
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velký prostor pro upevnění pozic
PS, a.s. na trhu, i když je zde značná konkurence.

Jaké změny ještě čekají na zaměstnance?
Ty hlavní změny už zaregistrovali
v roce 2005 i v průběhu letošního
roku. Rok 2007 v tomto směru
nebude už tak razantní. Pro nás
je důležité uvést do života nový
motivační systém odměňování,
který by více odrážel skutečné
pracovní nasazení. Ukázalo se,
že plošné odměny a plošné navyšování mezd nejsou dostatečně
motivující faktory. Je potřeba ukázat lidem, že když budou odvádět
nadprůměrnou práci, budou také
nadprůměrně odměňováni.

Co se v nejbližší budoucnosti
plánuje z pohledu investic?
Správné naplánování investic
je základním úspěchem strategie Pražských služeb pro letošní
rok, ale především pro léta další.
Na prvním místě to je výstavba
kogenerační jednotky a dále de-dioxinových ﬁltrů pro spalovnu
v Malešicích. Jestliže kogenerační
jednotka nám bude přinášet v budoucnu zisk, potom de-dioxinové
ﬁltry jsou klasickou ekologickou
investicí, která přispěje ke zlepšení životního prostředí a zlepší

mimo jiné i image tohoto zařízení.
Dále je to výstavba bioreaktoru
určeného pro zpracování a využití
biologicky rozložitelného odpadu. Pilotní provoz je plánován na
rok 2007. Výsledkem bude nejen
výroba elektrické energie, ale například i použitelného substrátu.
Všechny plánované investice potom mají jediný cíl: udělat z Pražských služeb moderní, dynamický
a konkurenceschopný podnik,
který dokáže svým pracovníkům
nabízet práci a mzdy i v horizontu
dalších desetiletí.

Opusťme na závěr našeho
rozhovoru Vaši práci v Pražských službách. Jak trávíte
svůj volný čas?
Když je, tak svůj volný čas trávím
především se svými dcerami, 11letou Monikou a roční Sandrou. Své
záliby, jako je například sport, podřizuji především jejich potřebám.
Ale pokud myslíte teď, tak odpověď je jednoduchá. Prací. Volbami na Praze 9, setkáními s lidmi.
Myslím si, že politik musí v první
řadě umět z očí do očí vyslechnout
starosti či kritiku od občanů. Musí
umět otevřeně odpovědět na otázky, dát radu a hlavně nabídnout
řešení. Je to náročné, ale obohacující, a pro politika, který bere svou
práci vážně, nezbytné.

ČTVRTLETNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY

ŽLUTÉ LÁZNĔ

V RYTMU PRAŽSKÝCH SLUŽEB

Na celých sedm hodin se 17. září 2006 staly pražské Žluté lázně místem setkání zaměstnanců Pražských služeb, a.s. Bohatý program, kterým provázel herec a moderátor Petr Rychlý, nabídl zábavu aktivní i pasivní snad
každému. Kdo si chtěl zasportovat měl možnost zúčastnit se turnaje v plážovém volejbale, fotbale, petanque,
střelbě z kuše nebo změřit svoje síly, jako člen posádky dračí lodě. Až do večera doslova zuřil boj na autodráze
s modely řízenými rádiem. Ostatní mohli vybírat ze tří módních přehlídek (pracovní oděvy PS, a.s., spodní
prádlo a kožené oděvy), kouzel a čár mága Pavla Kožíška, sledovat orientální tance souboru Fabien, obdivovat
se krkolomným kouskům break dance, mistrů kick boxu nebo stepařů Wings. Hudební lahůdkou byly koncerty
Věry Špinarové se skupinou a Žlutého psa Ondřeje Hejmy. Tečkou za celým dnem byl ohňostroj, který se odrážel v pomalu plynoucí Vltavě. To vše doprovázeno širokou nabídkou občerstvení. Ostatně následující fotograﬁe
některé momenty ilustrují.

Moderátor Petr Rychlý s vtipem
a přehledem uváděl jednotlivé části
programu, zval ke sportovnímu klání
a vedl rozhovory s hosty na pódiu.

První módní přehlídka představila nové
pracovní oděvy Pražských služeb a sklidila
zasloužený potlesk.

Účastníky přivítal generální ředitel Patrik Roman. Poděkoval
pracovníkům za jejich výborné
výkony v uplynulém roce.

Stačilo pár taktů hudby a první modelky na pódiu a prostor před ním
se rychle zaplnil. Kdo by si taky nechal ujít přehlídku krásných dívek ve
spodním prádle.

Turnaj v plážovém volejbale proti sobě
postavil tříčlenné týmy sestavené z řad zaměstnanců a nikdo nikomu nic nedaroval.

Kouzelník Pavel Kožíšek se svojí
asistentkou Martinou Poulíčkovou hodně pozlobili účastníky setkání. Nic jim nedarovali
a všechno zakouzlili.

Zpěvačka Věra Špinarová se skupinou připravila to nejlepší ze svého
repertoáru a její brilantní zpěv některé vrátil do dob jejich mládí, pro
jiné byl objevem.

Všechny soutěže i turnaje měly samozřejmě
své ceny a vítěze. Deﬁlovali před pódiem
dobrou hodinu, a tak jsme z nich zachytili
tým manažerů PS, a.s., který získal cenu
v plážovém volejbale.

Pohodu si dopřávali pracovníci
Pražských služeb po celý den.
Někdo zvolil spíše plážový styl,
jiní využili prostory, které nabízejí Žluté lázně k posezení a povídání si s přáteli a kolegy.
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OZNÁMENÍ
LUHAČOVICE
2006

PRO VÁS

XIV. ROČNÍK KONGRESU A VÝSTAVY ODPADY
Ve dnech 19.–21. září 2006 se v Luhačovicích konal jeden z nejvýznamnějších kongresů v oblasti odpadového hospodářství v České republice a naše společnost
měla tu čest být generálním partnerem této prestižní
akce. Pořadatelem kongresu byla, ostatně jako každý
rok, společnost JOGA Luhačovice, s.r.o. a záštitu nad
kongresem převzalo Ministerstvo životního prostředí
České republiky a Svaz měst a obcí České republiky.
První den kongresu byl zcela zasvěcen problematice
nakládání s bioodpadem. Další dny se pak účastníci
kongresu věnovali neméně důležitým otázkám, jako je
recyklace všech druhů plastu či zpětný odběr elektrozařízení v roce 2006. Součástí kongresu byl i dopro-

vodný program, který je organizován např. pro města
a obce nebo pro odborné ﬁrmy na téma odbytu konkrétní komodity vytříděných odpadů, popř. semináře
na téma evidence odpadů nebo nové softwary a databáze ﬁrem.
Kongresu se pravidelně účastní i odborné ﬁrmy z dalších zemí, které v rámci kongresu prezentují své produkty, např. svozové nádoby, svozová vozidla nebo
technologie na zpracování odpadů. Každoročně se výstavy zúčastňují zahraniční ﬁrmy zejména z Německa,
Rakouska, Itálie, Švédska, Francie a Slovenska. V letošním roce zde svůj model odpadového hospodářství
prezentovalo Norsko.

Úvodní prezentace
naší společnosti, kterou
přednesl generální
ředitel Patrik Roman,
všechny přítomné
nadchla
Náš stánek byl příjemnou
oázou pro obchodní
jednání
I naši páni ředitelé živě
diskutovali o současných
trendech v odpadovém
hospodářství

Chvilka rozptýlení – módní
přehlídka z recyklovatelných
materiálů

POZOR
ZMĚNA!
MZDOVÁ
ÚČTÁRNA
A

SCHRÁNKA PRO ZAMĔSTNANCE
Schránka pro připomínky zaměstnanců byla přemístěna z původního místa v přízemí do suterénu proti výtahům. Upozorňujeme, že schránka je již mimo dosah kamer a zaměstnanci tudíž nemusí mít obavu z odhalení,
případné požadované anonymity. Těšíme se na vaše dotazy, názory či připomínky.

Personální ředitel žádá zaměstnance, aby
se v době uzávěrek, tedy poslední pracovní
den v měsíci a prvních pět pracovních dní
v měsíci následujícím, obraceli na mzdovou
účtárnu se žádostmi o vyřízení osobních záležitostí pouze v naléhavých případech, a to
prostřednictvím svých vedoucích.

Sociální podpora zaměstnanců – pokladní hodiny
AB Pod Šancemi – dveře č. 103, resp. 102 A (pí Štenclová)
Pondělí 8:00–12:00
13:00–14:00
Úterý
8:00–12:00
Středa 8:00–12:00
13:00–14:00
Čtvrtek 8:00–12:00
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