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Milí čtenáři a čtenářky,
každé společenství lidí drží pohromadě 
jeho tradice. Ustálené zvyklosti, které se 
opakují a které všichni členové skupiny 
více či méně ctí. Rodiny zvláště ve sváteč-
ních chvílích dodržují rituály, které je nau-
čili jejich předkové, národy si připomínají 
slavné dny, které je posunuly k větší slávě. 
Tradice jsou pojítkem s minulostí, ale také 
pevným opěrným bodem v době, kdy čas 
k budoucnosti spěchá tak rychle, že člověk 
skoro nestíhá vnímat současnost.

Já sama si na tradice moc nepotrpím. 
Tradice mě dokonce většinou provokují 
k tomu změnit je. A přesto některé ctím. 
Neumím si představit třeba Vánoce bez 
pečení cukroví, ačkoli vím, že po něm 
zase pár kilo přiberu, před Velikonocemi 
vždycky zdobím vajíčka, i když žádné ko-
ledníky nečekám. Na prvního máje se mi 
malinko stýská po mávátku, 8. března 
očekávám květinové dary, ale třeba takový 
svátek svatého Valentýna mi nic neříká – 
není pro mě tradiční. Tradice svým způ-
sobem fungují i ve firemním prostředí. 
I tady se vzpomíná na historické mezníky 
a dodržují se nejrůznější rituály. Ti, kteří 
jsou ve firmě už léta, jsou udržovateli 
těchto tradic, nově příchozí tradice přijí-
mají, mění, tvoří další.

V OZO jsem teprve sedm a půl roku. 
Krátká doba na splynutí s tradicemi. A pře-
sto už jsem některé pochytila – tradičním 
způsobem se tu slaví narozeniny a konec 
roku. Tradiční je pořádání nejrůznějších 
sportovních soutěží, zvláště turnaj v bow-
lingu se mezi Ozáky těší velké oblibě, i vý-
lety na kolech mají řadu příznivců. U zrodu 
některých nových tradic jsem měla tu čest 
být. Třeba popelářský ples už asi ze se-
znamu tradičních OZO akcí nikdo nevy-
maže, stejně jako Den otevřených dveří 
pro veřejnost. Při obou těchto dnes už 
skoro tradičních akcích se setkáváme my, 
kolegové mnohdy z opačných koutů OZO. 
Ať už se při nich bavíme, nebo pracujeme, 
myslím, že všichni v tu chvíli cítíme onu 
sounáležitost s firmou i jeden s druhým.  
A tak by to asi mělo být. Tradice nemají být 
jen ohlédnutím za minulostí, ale mají po-
máhat vytvářet něco nového.

Vlaďka Karasová,  
dnes netradičně protradiční

Dobrý Den
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O hnědé kontejnery mají 
Ostravané zájem 

V letních měsících se v některých částech 
Ostravy objevily kontejnery na bioodpad. Jak 
dopadl zkušební provoz nové služby OZO 
Ostrava, jsme se zeptali vedoucího provo-
zovny 1 Petra Chalupy: 

„Sběr posečené trávy a listí jsme pokusně 
zahájili 1. července v městských obvodech 
Třebovice a Slezská Ostrava. Speciální hnědé 
nádoby rostlinnou hmotu odvětrávají a od-
děluje se v nich zvlášť voda. Kontejnery o ob-
jemu 120 nebo 240 litrů obsluhujeme v dvou-
týdenním intervalu vozidlem Rotopress. 
Odpad pak putuje ke zpracování a dalšímu 
využití na naši kompostárnu. Tato doplňková 

služba nabízí občanům určité pohodlí a je va-
riantou k dříve zavedené bezplatné možnosti 
předání odpadu do sběrného dvora, která na-
dále trvá. Měsíční úhrada za tuto službu činí 
v letošním roce u nádoby 120 litrů 54 Kč, 
u 240 litrů 73 Kč. Občané uvedených ob-
vodů naši nabídku přijali pozitivně, zatím 
službu využívá 86 zákazníků a další zájemci 
neustále přibývají. Sběr posečené trávy a listí 
do hnědých kontejnerů ukončíme 30. listo-
padu. Zatím vše nasvědčuje tomu, že v příš-
tím roce službu rozšíříme do všech obvodů 
města Ostravy na vegetační období, což je 
od 1. dubna až do 30. listopadu.“

O novém logu společnosti OZO jsme 
psali už v minulém čísle OZONu. První po-
kusné polepy aut a kontejnerů, výšivky na fi-
remní oděvy a tisky na reklamní dárky byly 
provedeny už před Dnem otevřených dveří 
OZO Ostrava, aby už zde bylo návštěvní-
kům nové logo představeno. V průběhu let-
ních měsíců byl učiněn důležitý krok smě-
rem k jeho zavádění do firemního prostředí 
– na základě výběrového řízení byla vybrána 
reklamní společnost Repronis, která nejenže 
nabídla nejzajímavější cenu služeb spoje-
ných s přeznačováním OZO, ale má i zkuše-
nosti s „vykřičníkovým“ logem z prací pro 
město Ostravu i městskou nemocnici a měst-
skou policii, které v současné době nové logo 
rovněž zavádějí. Práce na rebrandingu (pře-
značování) se naplno rozběhly už v polovině 
srpna. V současné době už můžeme vidět vět-
šinu OZO aut s nově označenou kabinou, 
postupně se polepují i nástavby aut a kon-
tejnery, tisknou se vizitky, připravují šab-
lony pro psaní firemních dopisů, objednávek 

a faktur. Označeny budou i všechny areály 
OZO. Do konce roku 2010 by mělo na důleži-
tých nosičích být staré „pruhované“ logo na-
hrazeno novým – „vykřičníkovým“.

Vykřičníky z OZO loga byly specifickým 
způsobem použity i pro vizuál nové kam-
paně o separaci – tři vykřičníky (žlutý, zelený 
a modrý) symbolizují tři barvy kontejnerů 
na separovaný sběr plastů, skla a papíru. OZO 
odstartovalo kampaň v červnu tiskovou konfe-
rencí, na níž byli zástupci regionálních médií 
seznámeni zejména s faktem, že OZO svými 
finančními dary městským obvodům v celkové 
výši přes 17 milionů korun určenými na vybu-
dování nových zpevněných kontejnerových 
stanovišť výrazně pomohlo k dobudování sys-
tému separace odpadu ve městě. Kampaň nyní 
pokračuje inzertní, letákovou a billboardovou 
akcí a připravuje se i nová brožura pro občany 
Ostravy popisující stručně městský systém na-
kládání s komunálním odpadem. Brožura by 
měla být distribuována jako příloha říjnové 
Ostravské radnice.



Vážení spolupracovníci,
za jedno z významných čísel tohoto 

roku můžeme považovat 38. Tolik mili-
onů korun totiž tvoří investice naší spo-
lečnosti zejména do obnovy vozového 
parku, ale také do výstavby sběrných 
dvorů a nákupu pozemku na vybudování 
nové skládky. 

A kam investice mířily především? 
Letos jsme pořídili čtyři svozová auta 
pro provozovnu 1. Koupili jsme dvě auta 
typu „Rotopress“ a další dvě vozidla typu 
„Linear press“.  Díky pravidelné obměně 
svozového parku se nám daří udržo-
vat průměrné stáří vozidel okolo pěti let. 
Kvalitní technika je jeden z předpokladů, 
že OZO Ostrava poskytuje velmi dobré 
služby odvozu odpadů. 

Naším dlouhodobým cílem je postupné 
vylepšování zázemí ve sběrných dvorech. 
Máme zájem nejen zvětšovat jejich plo-
chu, ale také rozšiřovat sortiment přijíma-
ných odpadů.  Jenže s ohledem na schva-
lovací procesy je tento úkol časově ná-
ročný. Od vyhotovení projektové přípravy 
k realizaci sběrného dvoru v některých 
případech uběhnou až dva roky. 

O moc lépe na tom není ani příprava vý-
stavby skládky. Jde skutečně o dlouhodobý 
proces, který vyžadoval i změnu územ-
ního plánu. V současné době máme za se-
bou zvládnutí důležitého kroku a můžeme 
konstatovat, že plocha určena pro realizaci 
V. etapy skládky je zakotvena do platného 
územního plánu města Ostravy. Rád bych 
připomenul, že tato část budování skládky 
je rozdělena do dvou kazet.  Pozemky pod 
první kazetou jsou buď v majetku naší spo-
lečnosti, anebo v majetku města Ostravy. 
V současné době probíhá odkup pozemků 
od města do majetku společnosti a pro-
ces schvalovacích řízení stavby skládky. 
Zahájení výstavby této investiční akce plá-
nujeme na rok 2012  a dokončení nejpoz-
ději během roku 2013.

Mimo tyto akce naše společnost rea-
lizuje řadu drobných investic a zajišťuje 
rovněž technická zhodnocení majetku. 
V letošním roce ještě budeme provádět 
výměnu technologie přípravy teplé vody 
v areálu na Slovenské ulici, a to včetně 
měření a regulace.  Petr Bielan 
 technický náměstek
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Čistota – půl zdraví a nejhezčí 
nádoby na odpad v Česku

Popeláři z provozovny 1 si zakládají na čis-
totě, zvláště když jde o poněkud nestandardní 
aktivity, jakými je mytí nádob. Během prv-
ních šesti měsíců byla myčka v provozu 50 
dnů, což je o 11 dnů více než v předcházejícím 
roce, a umyto bylo 5 375 kontejnerů. „Ošetřili 
jsme takto kontejnery ve všech mimoostrav-
ských obcích a v části Ostravy. Na zakázku 
jsme umyli také 100 kontejnerů v Havířově. 
O prázdninách jsme však provoz myčky z větší 
části pozastavili. V důsledku čerpání dovole-
ných jsme neměli k dispozici dostatek pracov-
níků a prioritou je samozřejmě svoz odpadů,“ 
říká vedoucí provozovny Petr Chalupa.  V září 

mytí nádob opět pokračuje. Cíl je zřejmý – 
očistit letos všechny obsluhované kontejnery. 
A pokud budou mít o službu zájem i jiná města 
a obce nebo svozové společnosti, ostravští po-
peláři vytvoří prostor i pro tyto zakázky.

„Naši myčku nádob měli možnost detailně 
okouknout všichni zájemci i na červnovém 
Dni otevřených dveří. V běžném provozu před 
myčkou vždy nádoby vyprazdňuje klasický 
popelák, takže pro její výkon jsou potřební 2 
řidiči a 2 manipulanti z řad závozníků. Když 
tak občas jezdíte po České republice, uznejte, 
že máme nádoby nejhezčí a nejčistší,“ dodává 
vedoucí provozovny 1.

Druh komunálního odpadu 2005 2006 2007 2008 2009
Směsný komunální odpad 58 225 63 943 61 108 60 977 60 702
Sklo 1 137 1 424 1 711 2 024 2 204
Plast 1 228 1 644 2 072 2 353 2 819
Papír 5 202 5 154 5 511 4 887 4 107
Kovy 195 68 193 330 178
Objemný odpad 6 087 6 331 6 470 8 531 8 722
Nebezpečné odpady 761 175 113 129 120
Odpad ze zeleně 528 882 1 127 2 377 3 556
Stavební odpad občanů 197 93 1 047 936 1 367
Jiné 62 1 040 1 119 1 517 2 166
CELKEM 73 622 80 754 80 471 84 061 85 941

Čísla hovoří jasně

V roce 2009 vyprodukovali občané města 
Ostravy 86 tisíc tun komunálního odpadu, což 
bylo o zhruba 2 tisíce tun více než v roce 2008. 
V procentuálním vyjádření se jedná o nárůst asi 
2 %. Přesto lze konstatovat, že došlo ke zpoma-
lení produkce odpadů. Takové informace jsme 
získali z magistrátu, z odboru komunálního 
a bytového. Celkové množství komunálních od-
padů uložených na skládky vzrostlo o 1 tisíc tun, 
na 62 tisíc tun. I přes čtvrtinový nárůst nepouži-
telných léčiv odložených občany do lékáren byl 
zaznamenán klesající podíl nebezpečných od-
padů. 

Materiálově nebo energeticky bylo využito 24 
tisíc tun odpadu, což představuje 27,9 % všech 
odpadů vyprodukovaných občany. V rozdílné 
produkci vyseparovaných složek komunálních 
odpadů, tedy papíru, plastů, skla a kovů, jsou 
znatelné určité pochyby občanů o smyslu tří-
dění těchto složek. Zřejmě se na tom podepsaly 
zprávy o problémech na trhu druhotných suro-

vin včetně útlumu výroby. Pokud jde o objemné 
odpady, občané Ostravy odložili prakticky 
stejné množství jako v roce 2008.

Rozšířením možnosti odevzdávat odpad 
ze zeleně i v městských obvodech, kde není 
sběrný dvůr (prostřednictvím přistavovaných 
velkoobjemových kontejnerů), stoupla jeho 
produkce o 50 procent na 3 556 tun. O 40 pro-
cent – na 2 166 tun – stouplo také množství 
odevzdaného stavebního odpadu. V razant-
ním nárůstu těchto druhů odpadů ve sběrných 
dvorech a poklesu jejich podílu na nelegálních 
skládkách lze vystopovat ekologické myšlení 
lidí, kteří stále častěji dávají přednost zdravěj-
šímu životnímu prostředí a lepšímu vzhledu 
města. V každém ohledu se nejedná o drama-
tické zvýšení produkce odpadů, na výsledná 
čísla za rok 2010 si budeme muset ještě pár 
měsíců počkat, ale už dnes se dá předpoklá-
dat, že se žádné odpadové překvapení konat 
nebude.



„Princezna“ usnula ve čtyři ráno, on 
vstával o hodinu později. Žádná po-
hádka, ale téměř každodenní realita po-
sledních měsíců.  Jeden by se zbláznil, 
kdyby to nebyl milující táta roční dcery 
a profesionál každým coulem. Za pou-
hou hodinu s úsměvem na tváři a opět 
dobře naladěn předává mistr provo-
zovny 1 Martin Baďura osádkám in-
strukce pro výjezd. Popeláři mohou vy-
razit do ostravských ulic.

 Jako malý jste prý chtěl být popelářem, 
nebo prezidentem.

Co si budeme povídat, ukažte mi kluka, 
který nechtěl alespoň jednou v životě stát 
na stupátku popelářského auta a vozit se 
městem. Říká se, že nejkrásnější pohled 
na svět je z koňského hřbetu, ale já byl pře-
svědčen, že z klasického „popeláku“ je stejně 
tak úžasný. Sen se mi tedy splnil.

 To není tak docela pravda, co ten prezi
dent?

(smích) Ten ještě čeká v řadě, jsem mladý 
a mám prozatím hodně úkolů u popelářů.

 Jak jste se k nim vlastně dostal jako 
 absolvent střední zemědělské školy?

Úplnou náhodou. Hledal jsem nějakou 
slušnou práci, dělal jsem u několika sou-
kromníků, ale nebyl jsem příliš spokojený. 
Zastavil jsem se i na OZO, hledali zrovna 
šoféra. Tak jsem ani chvilku neváhal, po-
depsal smlouvu a nastoupil. Bylo 3. ledna 
1998, pamatuji si to přesně. Velmi rád 
na to období vzpomínám. Objevoval jsem 
kouzlo práce řidiče, ale i veškerá úskalí. 
Každý řidič, který sem přijde, nejdříve za-
číná jako střídač. Určitou dobu zaskakuje 

za druhé, seznamuje se detailně s techni-
kou, a teprve až se uvolní nějaké místo, 
usedá za volant natrvalo.

 Za pár let jste sám místo řidiče uvolnil 
pro někoho jiného a přešel do pozice mis
tra. Bylo to těžké?

Možná jsem to měl na začátku těžší než jiní 
mistři. Právě proto, že jsem začal mistrovat 
v roce 2001 jako řidič, tedy kamarád a známý 
všech ostatních. Mysleli si, že se vlastně nic 
nezměnilo, že naše pracovní vztahy budou 
fungovat dále stejně. Určili jsme si přesná 
pravidla, vysvětlili si, co kdo bude po kom vy-
žadovat, kdo bude co plnit a podobně. Nebylo 
to vůbec snadné, pro žádnou stranu.

 Našli jste nakonec společnou řeč?
Našli, ale musím přiznat, že to trvalo. 

Několik let. Podepisuji se pod slova, že nej-
těžší je práce s lidmi, je důležité s nimi komu-
nikovat, ke každému musíte přistupovat indi-
viduálně.  Zažil jsem okamžiky, kdy jsem se 
chtěl vrátit zpět k volantu. Znáte to, v životě 
jsou dny, kdy jde všechno samo, a pak dny, 
kdy se na člověka sesype hromada problémů 
a na první pohled neřešitelných situací. A po-
mocná ruka nikde. Dnes jsem naštěstí už vy-
školený a hned mne tak někdo nebo něco ne-
vyvede z míry a nepřekvapí. 

 Stalo se vám někdy, že jste se do něčeho 
pustil a pak zjistil, že to nepůjde podle va
šich představ a raději z toho vycouval? 

Když mi někdo něco nabídne, seznamuji 
se s tím a také s lidmi, kteří na tom se mnou 
budou pracovat. Myslím si, že každý by měl 
dělat s lidmi, kteří ho někam posunou, díky 
nimž se něco naučí. Vlastně se musíme pořád 
učit, sbírat střípky od druhých. Ale v podstatě 
platí, a to v pracovním i osobním životě – buď 
se vám něco líbí a osloví vás to, nebo ne. Pak 
je lepší se do toho nepouštět.

 Jenže nezůstanete pak bez práce?
Jistě, musíte někdy trochu slevit, ale mů-

žete se snažit stav věci přece ovlivnit.

 Měl jste někdy chuť zásadně ovlivnit 
něco i u popelářů? 

My jsme dokonalá firma, kde je každé zlep-
šení krokem zpátky. (smích) Ale vážně, v po-
slední době se hodně změnilo příchodem na-
šeho nového vedoucího. Nebál se, na nás mi-
stry delegoval větší pravomoci, tedy i větší 
odpovědnost. Pracovní věci si můžeme orga-
nizovat víc sami, šít si je, jak se říká, na míru. 
A výsledky se samozřejmě dostavují. Mohli 
jsme si například sestavit osádky tak, aby 
jim to maximálně vyhovovalo. A vidíte, hned 
ubylo stížností a přibylo pochval na naši ad-
resu. A to opravdu těší. Je důležité, aby to li-
dem spolu klapalo. Do lidí je třeba trochu vi-
dět a vzájemně si důvěřovat. Jinak nedáme 
dohromady nikdy nic. 

 Co vás nejvíc baví?    
Práce v terénu, která není v žádném pří-

padě jednotvárná. Řeším reklamace, stíž-
nosti občanů, nepřístupnost stanovišť, či-
pové karty, výměny nádob, mimořádné 
svozy, inventury, škodní události s pojišťov-
nou a podobně. Prostě potkávám stále nové 
lidi. I když některá jednání příliš zábavná ne-
jsou. Uklidnit řvoucího majitele rodinného 
domku, který si stěžuje na nedostatečnou ka-
pacitu popelnice, bývá někdy obtížné. 

 A co vás nejvíc baví mimo OZO?
Abych řekl pravdu, volným časem pří-

liš nedisponuji. Máme roční holčičku, takže 
většina mého a partnerčina času se točí ko-
lem ní. A ten čas s ní strašně rychle utíká. Ani 
si pořádně nevšimnete a jsou čtyři hodiny 
ráno, zrovna jako dnes před naším rozhovo-
rem. Před nedávnem jsem se pustil do rekon-
strukce rodinného domu. Když vás přestavba 
chytne, je to trochu vášeň a trochu závislost 
zároveň. Nejtěžší je nevěnovat se baráku 
na úkor jiných věcí. Hraji amatérskou hoke-
jovou ligu v Kravařích a na led mne to hodně 
táhne. 

 Je něco, co vás vůbec nebaví?
Měsíční uzávěrky. Při nich trpím jako pes. 

Ty opravdu nemám rád.

 Jak dlouho chcete ještě u OZO zůstat?
Do důchodu (smích), nebo do příštích pre-

zidentských voleb…

JeDen Den S…
V OZO chce zůstat  
do důchodu, nebo příštích 
prezidentských voleb



Příprava na následující den. Úřednická 
práce zabere mistrovi hodně času, na konci 
každého měsíce musí připravit také 
mzdové podklady pro zpracování výplat. 

Padla. Pokud nenastane nějaká mimořádná 
situace, ve 14 hodin Martin Baďura odjíždí 
domů za svou rodinou. Cestou má dost času na rozmyšlenou, 
zda namíchá lepidlo a konečně začne obkládat sokl v koupelně. 

Každé ráno je stejné – před půl šestou je 
třeba uzavřít jízdní příkazy z předešlého 
dne a vytisknout nové. Od šesti hodin 
jsou přesné rozpisy jízd předány všem osádkám.

Raport – s ostatními mistry a vedoucím 
provozovny je nutné projednat a vyhodnotit 
aktuální úkoly a učinit rozhodnutí vedoucí 
k nápravě a řešení problémů a vzniklých provozních potíží.

Výjezd do terénu patří k povinnostem 
mistra provozovny. Reklamace 
a stížnosti jsou na denním 
pořádku. Naštěstí je jich stále méně.
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JeDen Den S…

Od května do září probíhá inventura 
a fyzická kontrola všech kontejnerů 
a popelových nádob. „Inventurníci“ 
zkontrolují, spočítají a přesně zpracují evidenční rozdíly.
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Pro všechny zvídavé, ale i pro ty, kteří si 
chtěli zpestřit jeden červnový den netradiční 
exkurzí, připravili ostravští popeláři další 
Den otevřených dveří. Brány společnosti 
OZO Ostrava se po dvou letech otevřely v so-
botu 19. června 2010. Malí i velcí návštěvníci 
využili pozvání beze zbytku, letošní prezen-
tace zaznamenala rekordní návštěvnost.

„Stejně jako při předchozích podobných 
akcích v letech 2006, 2007 a 2008 se ukázalo, 
že odpadová problematika přitahuje přede-
vším rodiny s dětmi, protože právě ty mezi 
návštěvníky převládaly. Pro děti jsme připra-
vili soutěže, kabaret o skřítcích Ozících, pro-
jížďku vláčkem po areálu, ale lákavé bylo i vy-
zkoušet si, jak se sedí v kabině popelářského 

vozu, jak se koulí či vysypávají popelnice. 
Atraktivní byla i možnost získat originální 
fotografii na stupačce popelářského auta.  
Dospělí návštěvníci oceňovali možnost ab-
solvovat exkurzi do provozů s průvodcem 
a prohlédnout si technologické zázemí spo-
lečnosti. S neskrývaným zaujetím a dotazy 
si prohlédli třídicí linky plastů a skla, sklad 
nebezpečných odpadů, ale také chráněnou 
dílnu, kde se demontují vyřazené elektrospo-
třebiče,“ říká jedna z organizátorek Vlaďka 
Karasová.

 OZO Ostrava poprvé přizvalo na akci 
i další společnosti zřizované městem. 
Na Dni otevřených dveří se návštěvníci se-
známili také s činností městské nemoc-

nice, městské policie, Dopravního podniku 
Ostrava a Ostravských komunikací.  V are-
álu nechyběl ani dlouholetý partner OZO 
– Charita sv. Alexandra, která zajišťuje de-
montáž elektrozařízení. Výrobky klientů 
z jejích chráněných dílen opravdu zaujaly.  
„Počasí, které bývá poslední dobou velmi 
nejisté a proměnlivé, se v sobotu umoud-
řilo. Chvílemi areál doslova praskal ve švech. 
Za popeláři do Kunčic přijelo okolo 3 800 
lidí. Pro nás všechny docela radostné zjiš-
tění, že o naši práci mají občané z Ostravy 
a okolí stále větší zájem. Vždyť oproti minu-
lému Dni otevřených dveří jsme zaznamenali 
o polovinu vyšší počet návštěvníků,“ dodává 
V. Karasová. 

Jiří Přílučík, mistr, provozovna 1
Tato akce je jednoznačně pří-

nosem – je to obrovská reklama 
pro firmu, zvláště když jsou ná-
vštěvníci Dne otevřených dveří 
spokojení, tak jako letos. My po-
peláři vstupujeme velmi silně 
do povědomí občanů jako kva-
litní ekologická společnost. 
Samozřejmě jsem se akce zúčast-
nil, ne jako návštěvník, ale jako je-
den z mnoha zaměstnanců, kteří 
se o návštěvníky starali.

Hana Toporcerová, obchodní 
referentka, provozovna 5 

Dne otevřených dveří jsem se 
zúčastnila na mém oblíbeném 
stanovišti u vchodu do areálu. 
Zájem lidí podívat se k pope-
lářům mne, ale určitě i všechny 
ostatní, mile překvapil. Nikdy 
bych nevěřila, že Ostravany to-
lik zajímá, co všechno v OZO 
zajišťujeme, jaké služby obča-
nům i firmám poskytujeme. 
Výborná reklama!
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Den otevřených dveří
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Ivo Stoszek, vedoucí provo
zovny 4 

Určitě ano. Už jen kvůli 
tomu, že se lidé mohou dově-
dět, co se děje s odpady. Na Dni 
otevřených dveří, na který do-
razí často s dětmi, jim tyto in-
formace podsuneme. Věřím, že 
lidi si  až tady uvědomí, že se-
parace má význam a možná s ní 
začnou až po návštěvě OZO. I já 
jsem se byl  „podívat“, co se děje 
s odpady. 

Marek Těžký, řidič, provo
zovna 7 

Měl jsem ten den směnu, 
takže jsem se na Den otevře-
ných dveří nedostal, ale sly-
šel jsem, že přišlo ke čtyřem 
tisícům lidí. Už pro ten velký 
zájem má pořádání podob-
ných akcí určitě velký význam, 
firma ušetří za reklamu, dělá 
si ji prostě sama. A navíc vý-
borně. 



Popeláři si po akci přečetli a poslechli 
mnoho pochvalných slov. Za všechna 
jsme vybrali článek Miroslava Ševčíka, 
který zveřejnil na blog.i.DNES.cz pod ná-
zvem Výlet mezi odpadky.

Vzali jsme si na víkend Filípka, abychom 
si zpestřili volno, což občas děláme. Je to náš 
vnouček. V červenci mu budou tři roky. V so-
botu u snídaně plánujeme výlet. Počasí vůbec 
neodpovídalo devatenáctému červnu, venku 
mrholilo a teploměr ukazoval třináctku. Po sní-
dani jsme narychlo prolétli noviny. „Chtěl bys 
vidět popelářská auta?“ ptá se babička Alena 
Filípka. „Jo,“ zaradoval se Filuťanek. „Třídění 
odpadů uvidí dnes lidé naživo, …vystavena bu-
dou popelářská auta, …děti se mohou po are-
álu svézt ve vláčku,“ čte dál babička.

Bylo rozhodnuto. K návštěvě firmy OZO, 
která zpracovává odpad, nepotřebujeme bůh-
víjaké počasí. Do Ostravy-Kunčic jsme dojeli 
za několik minut. „Regulovčík“ nás nasmě-
roval na travnatou plochu, neboť asfaltové 
parkoviště bylo už plné. U brány jsme byli 
srdečně přivítáni, pořadatelé nám dali mapu 

areálu, Filípkovi nápoj, pokyny pro soutěživé 
děti a kupon na jednu fotku dítěte s popelář-
ským autem zdarma.

V improvizovaném miniamfiteátru tři eko-
herci-zpěváci svým vtipným výstupem před-
váděli starosti a rady s odpady, zpívali a hráli 
si. Děti i dospělí se bavili. Naproti velcí pope-
lářští kluci předváděli nejen dětem všechny 
druhy popelnic a kontejnerů.

Na parkovišti stála popelářská technika 
– auta. To bylo něco pro pány kluky. Mohli 
si sednout za volant, zatroubit a třeba zved-
nout popelnici. Rodiče (i prarodiče) se svými 
ratolestmi trpělivě vystáli frontu. Malé holky 
a kluci měli možnost absolvovat jízdu mezi ku-
žely, jenže ne na koloběžce, ale na ozoběžce. 
Házely se pomačkané PET láhve na cíl, sklá-
dalo se trochu větší puzzle, kde byl vytvořený 
obrázek o třídění odpadů.

Tuto akci zaznamenal dokonce i ten na-
hoře, nechal na obloze jen pár bílých mráčků 
a rozsvítil sluníčko. Ještě jsme vystáli frontu 
na projížďku vláčkem po rozsáhlém areálu. 
Filípkovi se jízda velmi líbila, i když nám 
milá paní během zastávek povídala jen o od-

padech. Lidé v zelených trikách s nápisem 
OZO nešetřili úsměvy a příjemným způso-
bem o odpadech promlouvali hlavně k dětem. 
Co a jak s odpadky, kam je zahodit či odnést, 
jakou barvu má ten či onen kontejner, kde se 
zeptat, když si nevím rady. Pozorně poslou-
chali i dospělí, a myslím, že se mnohdy styděli 
za sebe a zároveň byli pyšní na své potomky.

Vím, že Filípek z toho rozum ještě nemá, 
viděl všechna ta zajímavá a potřebná auta, 
která to, co odhodíme, zpracují. Zasoutěžil 
si, svezl se vláčkem. Ale pro jeho starší kama-
rády to byla určitě bezvadná a potřebná výuka 
a jak pravil J. A. Komenský – od poznaného 
k nepoznanému.

Dopoledne uteklo jako voda, nahlédli jsme 
pod pokličku zpracování odpadů a firmě, 
která má v názvu tři písmena, tímto uděluji 
jedničku s hvězdičkou.

Filípek si malý plastový kontejner, který 
na akci dostal, zařadil mezi svá auta, kde 
má momentálně také popelářské auto, 
které ale patří našemu druhému vnoučkovi 
Deniskovi. Příště s námi na Den otevřených 
dveří půjdou oba.

Lenka Hellerová, asistentka ře
ditele

Občané mají možnost v Den 
otevřených dveří dozvědět se 
více o systému sběru, nakládání 
a třídění odpadů a také se pře-
svědčit, že třídění odpadů má 
smysl, čímž lze zlepšit životní 
prostředí. Letos jsem měla dů-
ležitou funkci – starala jsem se, 
aby naši zaměstnanci neměli 
hlad. 

Josef Onderek, strážný Secu
rity IPO

Pořádání Dne otevřených 
dveří je dobrý krok, ať si každý 
udělá obrázek, jak to u pope-
lářů chodí. Letos přes bránu, 
měl jsem zrovna službu, cho-
dily davy lidí, hlavně děti se ne-
mohly dočkat, až uvidí popelář-
skou techniku a zkusí si koulet 
popelnicemi. OZO Ostrava je 
silná a úspěšná společnost, lidi 
se proto zajímají, co se v ní děje.
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JAk To bYloZápisy kronikářů byly někdy úsměvné 
a práce popelářů patřila k méně zajímavým 
Redakční badatelská činnost nás přes 
prázdniny posunula zase o pár let. 
V městských kronikách jsme našli různé 
seriózní poznatky, ale také informace, 
které na první pohled až tak úzce s prací 
popelářů v šedesátých letech minulého 
století nesouvisí, ale které stojí za to 
zveřejnit. Přejeme vám při odhalování 
minulosti příjemné čtení a hlavně, po-
kud doma najdete jakékoli archivní fo-
tografie, knížky nebo letáky, přineste je 
k Vlaďce Karasové. Budeme rádi, když 
se historická sbírka OZO rozšíří o další 
archiválie.

1965 
Kronikáři popisují potíže 
s popeláři  

… I převážnou část této kapitoly by-
chom mohli zhruba opsat z předcházejícího 
roku. Snahy a plány jsou stejné, výsledky 
dílčí. Mnoho je v tomto ohledu ponecháno 
na dobré vůli občanů v akci Z. Technické 
a zahradnické služby města Ostravy, které 
pečují o čistotu a zeleň našeho města, se sice 
snaží, ale při nejlepší vůli na vše nestačí. 
Kromě toho koordinace čištění, zvláště kom-
binace ručního a mechanického čištění, není 
vždy dostačující.

Potíže jsou s pracovníky na tomto úseku. 
Jejich morální i pracovní kvality jsou mizivé, je 
velká fluktuace a z toho důvodu i značná poru-
chovost mechanismů.

… Začátkem listopadu předávali zástupci 
švýcarské firmy Motorenfabrik Universal AG 
Obvodnímu národnímu výboru v Ostravě-střed 
pět motorových zametačů chodníků s ručním 
ovládáním. Byly vystaveny na brněnském vele-

trhu a Ostrava je jediným městem, kde budou 
tato vozidla v provozu. Universální stroje – 
první dodané do socialistických zemí – sbírají 
prach, papíry, kelímky, skleněné střepy, vyčistí 
také trávníky a dostanou se do všech koutů.

… Již v minulých zápisech jsme se zmínili 
o sovětských vozech Acollech. Po vzoru družeb-
ního města Volgogradu jsme zavedli odvoz od-
padků z domácností těmito vozy. Jsou méně 
hlučné, stačí na ně jeden řidič, zajistí i odvoz ne-
skladných odpadků a umožní, aby z našich síd-
lišť zmizely popelnice. Občané jsou s tímto způ-
sobem odvozu celkem spokojeni, jediná potíž 
vzniká tím, že Acolly objíždějí a zastavují před 
každým domem třikrát denně a i takto občané 
někdy odvoz zameškají.

1966
Odpady jsou odváženy 
dvakrát týdně

… Komunální služby rozpočtové jsou za-
stoupeny podnikem Technické a zahradnické 
služby města Ostravy a mají pečovat přede-
vším o čištění města a veřejnou zeleň. I tyto 
služby se nevyrovnaly s nedostatkem pracov-
níků, mechanismů a finančních prostředků.

… Technické a zahradnické služby mají 
stále potíže s čištěním města. Je málo pracov-
níků, a to málo je ještě nekvalifikované a kád-
rově podřadné – hlavně Cikáni. Z toho vyplývá, 
že nedovedou obsluhovat čistící mechanismy, 
kterých je také početně málo.

Začátkem roku došlo ke změně v odvozu 
odpadků. V Porubě je od 10. ledna zajišťo-
ván odvoz 2x týdně (mimo IV. a V. obvod). 
Od 7. března došlo i na Jindřišce k odvozu dva-
krát týdně. Tento nový způsob odvozu odpadků 
si žádá značných finančních nákladů.

V současné době se část odpadků z domác-
ností odváží na bývalou skládku v Přívoze. 
Do konce dubna budou zarovnány hrany této 
skládky, která pak bude ozeleněna. 

Druhá skládka je v Porubě. Na přání JZD 
a v zájmu bezzávadného provozu se TAZSMO 
rozhodlo dokončit tuto skládku co nejrychleji 
a je zde proto odvážen zbytek odpadků z celého 
města. Po ukončení zavážky bude skládka kul-
tivována na ornou půdu.

Skládka v Mariánských Horách – inun-
dační hráz řeky Odry – je zatím ponechána 
jako rezerva.

Bouřka ochromila  
celé město 

… Dramatická situace nastala 8. června 
1966 odpoledne. Prudká bouře a průtrž 
mračen vyřadily z provozu 32 tramvají, za-
topily smyčku na Černé louce, takže na tři 
hodiny byla přerušena doprava mezi Novou 
hutí Klementa Gottwalda a Ostravou. 
K odčerpávání vody byli povoláni požárníci 
a pracovníci Technických a zahradnických 
služeb.

V módním domě Ostravica začala voda za-
tékat do horních pater. Zmobilizovaní zaměst-
nanci, chránící se deštníky a naboso, vynesli 
celkem 200 kbelíků vody.

A vyvrcholení dne nastalo k večeru, kdy v cir-
kuse Humberto přihlíželi diváci, hlavně děti, 
drezúře desetiměsíčních sibiřských tygrů. 
Znenadání přeskočila tygřice Sumatra třía-
půlmetrovou ohradu a vnikla mezi zděšené 
diváky. Nikoho si však nevšimla a uchýlila se 
do blízkého křoví. 

Den jako malovaný, že? Jak se komu líbí. 

(Pokračování příště)



Zatímco nás léto a s ním slunečná ná-
lada pomalu a jistě opouští, rybáři se 
začínají blaženě tetelit a jásat. S nižšími 
teplotami rostou úlovky. A co teprve, až 
se stupně Celsia ustálí na desítce…  

Jaroslav Slowik svou první rybu chy-
til na Skalce, to když jako malý kluk s ostat-
ními „chachary“ chytal jen tak do rukou nebo 
na kus vlasce s háčkem pstruhy, jimiž se to 
v této bystřině jen hemžilo. Ostatně, dodnes 
je Porubka pstruhová voda, což mnozí vů-
bec nevědí. V posledních letech se prorybařil 
mnohem dál  − do Španělska a Švédska. 

„Odmalička mě to táhlo k vodě. Rybaření je 
moje obrovská vášeň opravdu od útlého dětství. 
Chytali jsme všechno, co se hýbalo. Domů jsem 
nosil plné kapsy žab a mloků. Naši se mohli 
zbláznit,“ říká čerstvý šedesátník. Ke svému 
životnímu jubileu si dal čtrnáctidenní rybář-
skou výpravu.  „Na podzim minulého roku 
jsem byl ve Švédsku, kam jezdí už několik let 
parta asi patnácti chlapů. Chytáme štiky na nej-
větším jezeře Varen. Ze severu jsem si přivezl 
osobní rekord – stodevíticentimetrovou štiku.  
Letos v březnu se mi na narozeninové cestě 

do Španělska podařilo ulovit sedmdesáticenti-
metrového candáta. Sumce jsem tentokrát ne-
chytal, ale chystám se na něj příští rok v únoru. 
Mým velkým snem je chytit pořádného sumce, 
alespoň dvoumetrového,“ uvádí nadšený rybář.

Na otázku, co je na rybaření tak úžasného, 
jedním dechem odpovídá: „Záleží na mnoha 
okolnostech, třeba na tom, jestli sedíte a chy-
táte ve stojatých vodách kapry, nebo na přívla-
čák z lodi. Tento způsob mám hodně rád. U nás 
se z lodi nesmí moc chytat, ale Španělsko 
a severské státy jsou v tomto směru pro ry-
báře ráj na zemi. Ale nemyslete si, že naho-
díte a ryba okamžitě zabere. Už se nám stalo, 
že jsme pendlovali po jezeře i dvě hodiny 
a nic. Nakonec se ale vždycky vracíme zpět 
do kempu s úlovkem. Třeba na jaře kluci chy-
tili stodevadesáticentimetrového sumce, vá-
žil kolem 40 kilogramů. Nádhera! Já jsem byl 
šťastný ve Švédsku, když jsem jeden den chy-
til jako jediný pět štik. Oslavili jsme to ten den 
řádně.“ 

Nejhorší na všech výpravách je samotná 
cesta, která trvá v jednom zátahu i 27 hodin. 
Rybáři jsou ale silně motivováni a hnáni vidi-

nou, že konečně sedí v lodi a začíná přívlač. 
Na ryby se jezdí na jaře nebo podzim, v horku 
nemá vůbec význam vytahovat pruty. Velké 
ryby prostě neberou. Dravci, jako štiky a can-
dáti, mají raději chladnější počasí. 

Rybaření není zdaleka tak idylické, jak by 
se mohlo na první pohled zdát. „Minulý rok 
mi docela lepilo na jezeře Varen, kde nás za-
stihly čtyřmetrové vlny. Jak jsme byli rádi, že 
jsme se dostali na břeh.“

Jaroslav Slowik by se chtěl vypravit ještě 
do Kanady. „Mám tam namířeno už delší čas. 
Na lososy. Brzy za mnou přijede kamarád. Žije 
tam dlouhé roky a neustále mne zve. No, uvi-
dím, jestli se mi někdy podaří odletět.“ Na kaž-
dou cestu do zahraničí vytrvale spoří. Nejde 
o levnou záležitost, především výbava pro-
větrá peněženku. „Mám už všechno, na přívlač 
i velmi kvalitní prut. Jenže něco během roku 
utopíte, utrhnete, ztratíte. Potřebujete kvalitní 
pruty, dobré navijáky, silony i umělé nástrahy. 
Výbava samozřejmě lov usnadní, ale nejvíc 
stejně záleží na schopnostech rybáře a štěstí.“ 

Nikdy neuvažoval o tom, že by se vydal 
na profesionální dráhu sportovního rybáře. 
Po ukončení střední ekonomické školy v roce 
1969 nastoupil do tehdejších Technických 
a zahradnických služeb Ostrava. Nejdříve dě-
lal u sadových úprav fakturanta, po reorgani-
zaci se dostal k dopravě a u ní zůstal prakticky 
dodnes. Jaroslava Slowika zná kdekdo, re-
spektive jeho hlas v telefonu. Pozice hlavního 
dispečera klade velký důraz právě na komu-
nikační schopnosti pracovníka. Docela pře-
kvapivé zjištění, když si uvědomíme, že rybáři 
jsou považováni za veskrze mlčenlivé a samo-
tářské patrony. „To byste se divili, rybáři jsou 
velmi hovorní, přátelští a mají hodně rádi hu-
mor. Nevěřili byste, kolik toho na rybách ně-
kdy probereme,“ říká se smíchem J. Slowik, 
rybář, který nevynechá jedinou příležitost být 
u vody. Ve Španělsku, Švédsku, v Benešově, 
na břehu hlučínského jezera, ve Svinově, 
na Vrbeňáku… Petrův zdar!

PoJďTe Dál, ProSím

Z Porubky se prorybařil až na jezera 
do Španělska a Švédska 
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Příprava letního příměstského tábora není 
v žádném případě snadná záležitost. Vyprávět 
by o tom mohli městští strážníci skupiny pre-
vence. Už čtvrtý rok Městská policie Ostrava 
spolupracuje také s OZO Ostrava, zejména 
při pořádání akcí s názvy Příměstský tá-
bor s městskou policií a Co s volným časem.  
Právě příměstské tábory jsou skvělou alterna-
tivou klasických táborů. „Snažíme se pro děti 
připravit zajímavý program během prázdnin 
tak, aby svůj volný čas netrávily na ulicích. 
Naše projekty slouží jako prevence jakých-
koli závislostí, ale i jako prevence kriminality 
a proti drogám,“ říká Jan Mecner ze skupiny 
prevence. 

V roce 2007 a 2008 pořádal příměstské tá-
bory městský obvod Radvanice a Bartovice 
a strážníci tehdejšího oddílu prevence a do-
hledu byli samozřejmě u toho. Projekty 
Příměstský tábor s městskou policií a Co 
s volným časem zahájila městská policie 
v loňském roce. 

„Letos jsme připravili tábor ve čtyřech 
turnusech a čtyřech městských obvodech – 
Ostrava-Jih, Přívoz, Radvanice a Bartovice 
a Poruba. Díky vynikající spolupráci a zají-
mavým vzdělávacím programům Centra od-
padové výchovy jsme měli s dětmi příležitost 
seznámit se zábavnou formou s prací ostrav-
ských popelářů. Děti byly nadšené, dověděly 
se spoustu nových informací o třídění od-

padů a musím přiznat, že přednášky na téma 
zpracovávání a využívání odpadů jsme se za-
ujetím sledovali i my, dospělí. Víme, jak je 
obtížné děti zaujmout, jak je těžké udržet je-
jich pozornost. To, co dokážou paní Karasová 
a Hanková je skutečně úctyhodné,“ nešetří 
chválou strážník J. Mecner.

Policisté s dětmi absolvovali rovněž výlety 
do záchranné stanice zvířat v Bartošovicích, 
navštívili zámek v Kravařích, Dinopark 
v Orlové, ostravskou zoologickou zahradu, 
ale také jízdárnu ve Staré Bělé, útulek nale-
zených psů v Třebovicích a dětské dopravní 
hřiště v Přívoze. K největším zážitkům ma-

lých účastníků příměstských táborů však ne-
sporně patřily dny u popelářů. Další návštěva 
OZO Ostrava přibližně dvaceti dětí je pláno-
vána zase na podzim – v rámci projektu Co 
s volným časem. 

„O programy městské policie i OZO 
Ostrava je stále větší zájem nejen proto, že 
o děti je profesionálně postaráno zábavnou 
formou, ale hlavně se snažíme nezatěžovat 
rodinný rozpočet těch, kteří nemají možnost 
svým potomkům zaplatit letní tábor někde 
na horách či u vody, nebo s nimi odcesto-
vat na dovolenou třeba k moři,“ dodává Jan 
Mecner.  

Co s načatým dnem a volným časem?

Na srpnovém zasedání schválil závodní vý-
bor ZO OS UNIOS všechny podané žádosti 
o příspěvek na dětskou rekreaci v plné výši 
podle stanov, což je 2 000 Kč na dítě. Celková 
částka činila 12 tisíc Kč. Další případné žá-
dosti o příspěvky na dětské pobyty do konce 
roku 2010 budou schvalovány závodním vý-
borem individuálně.

Také letní rekreace v chatách OZO 
ve Frýdlantě nad Ostravicí se uskutečnila 
ke spokojenosti rekreantů. Škoda jen, že 
ve dvou termínech nakonec zůstala jedna 
z chat neobsazena, protože zájemce na po-
slední chvíli rekreaci zrušil. Podzimní ví-
kendové pobyty už jsou téměř rozebrány. 
Tradičně velký zájem bývá o silvestrov-
ský termín. Členové závodního výboru 
proto vyzývají všechny, kteří chtějí příchod 
Nového roku oslavit v Beskydech, aby při-
hlášky na tento termín podali do 26. října 
u T. Cigánkové. Výběr rekreantů je naplá-
nován o den později, tedy 27. října 2010 
na zasedání závodního výboru. Pro za-
městnance, kteří ještě příležitost rekreace 
v OZO chatách nevyužili, připomínáme ak-
tuální cenu pobytu:

léto (duben–září):  
  450 Kč/1 chata/ 1 noc 
(pro zaměstnance OZO)

  550 Kč/1 chata/ 1 noc 
(pro cizí rekreanty, za které ručí zaměstna-
nec OZO)

zima (říjen–březen): 
  500 Kč/1 chata/ 1 noc 
(pro zaměstnance OZO)

  600 Kč/1 chata/ 1 noc (pro cizí rekreanty, 
za které ručí zaměstnanec OZO)

oDborY

Oslavy narozenin mají za sebou, nebo 
je teprve čekají. Gratulujeme a přejeme 
především pevné zdraví, osobní po-
hodu a spokojenost, radost ze života. 
A hlavně, ať vás neopouští pozitivní pří-
stup ke všemu a všem kolem.

50 let  
Alexandr Soukup 1. června P1
Petr Janečka 3. září  P5
Tomáš Čepek 9. září  P1
Pavel Kolesar 9. září  P2
Renata Onderková   28. listopadu P9

55 let
Branislav Richter 11. září P8
Vladimír Jureček 28. října  P9
Marina Borečková 21. listopadu  P3

60 let
Petr Stuchlík 19. září P8
Karel Novák 19. listopadu P8

Ivo Žarlok z provozovny 1 slaví 20 let 
u společnosti OZO Ostrava. S podobnou fi-
remní věrností se v současné době hned tak 
nesetkáme, o to víc je pak takové pracovní ju-
bileum ceněno. Přejeme hodně dalších pra-
covních i osobních úspěchů! 

blAhoPřeJemeLetní rekreace jsou za námi, podzimní 
a silvestrovské pobyty před námi

Členská schůze 
všech členů základní organizace 
Odborového svazu UNIOS  
OZO Ostrava s.r.o. se bude konat 

7. října ve 14.30 hodin 
v kantýně OZO Ostrava v Kunčicích.

Každému členu odborové organizace 
bude ještě ve druhé polovině měsíce 
září doručena osobní pozvánka 
s dalšími podrobnostmi. 



Společné fotografování pojali pracovníci provozovny 5 s grácií – vázání uzlů na kravatách a příprava 
motýlků na vážnosti chvíle přidávaly. Výsledek dopadl nad očekávání.  Zleva jsou: Hanka Toporcerová, Jirka 
Pitron, Petr Janečka, Joti Chadziandoniu, Sylva Králová, Péťa Balabán, Kamil Klacko a Lenka Klacková.

David Siwek u příjmu stavebních odpadů

Patrik Partika, David Bednář a Láďa 
Žák ve skladu nebezpečných odpadů

Jirka Žitník ve Fakultní nemocnici Ostrava

Dostane-li žák ve škole pětku, může se 
připravit na pořádný mazec. Dostane-li 
se člověk do „pětky“ u ostravských po-
pelářů, může se připravit na spousty 
práce, chvílemi pochodující nervy, ale 
zároveň se může těšit na skvělou partu 
patnácti, respektive čtrnácti lidí. 

„Náš kolega Petr Balabán nás po desetile-
tém vyhrožování přece jen opouští a odchází 
podnikat. Takže od září nás bude o jednoho 
méně,“ vysvětluje nesrovnalosti s počtem 
pracovníků šéf obchoďáků Petr Janečka.

Restrukturalizaci provozovny vyřešili 
velmi elegantně, po dohodě s ředitelem uči-
nili posuny pracovníků na vyšší pozice, pro-
tože mají ve firmě růst a mít možnost víc si 
vydělat. Dělají vše, co je nad rámec systému 
města Ostravy. Zajišťují obchodní záležitosti 
mimo sběrné dvory a obce a není pravda, že 
v jejich kompetenci jsou jen průmyslové 
odpady. Všichni se každopádně shodují 
na tom, že žijí zajímavý, i když někdy hodně 
stresový život. Neskřípají zuby po víkendu 

nebo na konci své dovolené, že musí zase 
do rachoty. 

„Klademe velký důraz na mezilidské 
vztahy. U nás jsou naprosto nadstandardní, 
což se projevuje v nejzákladnější pomoci je-
den druhému na pracovišti i mimo ně. Umíme 
si naslouchat a vycházet si vstříc. Když kdo-
koli z nás potřebuje něco odstěhovat, poradit, 
zařídit, nemá prostě problém sehnat lidi,“ 
říká Petr Janečka a s velkým sarkasmem do-
dává, že ryba smrdí od hlavy a mnozí z vlast-
ních zkušeností vědí, že pokud je šéf, jak se 
říká machr a v pohodě, zvládne se i ten nej-
těžší úkol. A „podrbání“ nesmí chybět také! 
Jako závdavek pak tým z „pětky“ svorně 
vítá radostný a povzbuzující úsměv šéfa a fi-
nanční motivaci.

Provozovnu společně budovali více než de-
set let. Přibírali lidi, které znali, nebo na do-
poručení. Servítky si ale neberou, jsou k sobě 
naprosto upřímní a jejich anglický humor 
často okolí překvapuje. „Pravda je, že tento 
způsob komunikace na pracovišti může být 
veden jen mezi lidmi, kteří si beze zbytku 
důvěřují a jsou naladěni na stejnou notu. 
Dokázali jsme vytvořit téměř rodinné pro-
středí, že ani doma si podobné narážky, vtipy 
a poznámky nedovolíme použít. Myslíme si, 
že by našemu humoru ani partneři nerozu-
měli,“ říká P. Janečka, který je přesvědčen 
o tom, že v každém pracovním týmu to zafun-
guje jedině tehdy, když lidi práce baví, když 
věří tomu, co dělají, neschází jim smysl pro 
legraci a jsou velcí týmaři. Obchoďáci toho 
všeho mají na rozdávání. 
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Svět patří optimistům,  
pesimisté jsou jen diváci 

Roman Hanzlík a Míša Olšová na fotografii 
týmu chybí. Zrovna byli na dovolených.


