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no a právě v ten čas bych rád poděkoval za Vaše PF.

Vážení obchodní přátelé,

je to celý rok, kdy jsem na Vaši práci vzpomněl a okomentoval ji.

S potěšením smím za naše družstvo po roce konstatovat, že kvitujeme Vámi 

splněné naše přání. 

Tím přáním bylo, že „až na něco zase přijdete, abyste nezapomněli zastavit se s tím u nás“.

Podařilo se, nemusím si už nastavovat každého posledního dne v měsíci budíka abych 

nezapomněl ve správný čas dne následujícího odečíst „teplotu, tlak, rosný bod“ v celém 

systému otápění našeho domečku pro celkem dvacetčtyři zimomřivých a šetřících partají 

a s výsledky seznámit ctěné představenstvo a kontrolní komisi družstva.

Nyní stačí si jen otevřít patřičnou stránku Vašeho webu, nalistovat si v paměti přihlašovací 

jméno a heslo, vepsat obojí do formuláře o dvou řádcích a pak si zopakovat opisování 

z libovolné třídy základní školy. Na závěr už jen s Matem a Patem trhnout loktem: A je to!

Dovolte mi, abych se svěřil s poděkováním panu Soukupovi, který prokázal dobrou 

připravenost na naše zvídavé a někdy i agresivní dotazy ohledně nového vylepšení systému 

regulace a panu Tvardkovi za realizaci oné vymyšlenosti. Zvláště oceňuji zcela bezpečné 

uložení náhradního klíče od dodaného a vylepšeného „kastlíku“ právě uvnitř. Nikdo nám jej 

nemůže vzít.

Obzvláště vřelý dík patří Vašemu šéfovi Ing. Kociánovi, za podrobné objasnění funkce celého 

systému a vyvrácení mého přesvědčení, že korigovaná teplota je koeficient, jímž je 

redukována nepřesnost osazených měřidel.

Nevšední dík si dovoluji poslat andělu strážnému Vaší činnosti a administrativnímu guru, nyní

již paní, Pavlíně Paskovičové za komunikaci a včasné, bezchybné a celkem přijatelné 

vyfakturování. 

Pražské teplárenské za přechod na výkonovou smlouvu děkovat nebudu, oni prodělali téměř 

tolik, kolik jsme my na ní vydělali. Možná jsme fifty-fifty, jen s opačným znaménkem.

Vážení, rád Vám za Vaši práci děkuji, je milé, když něčí činnost je ku 

prospěch jiným. Ta Vaše činnost k takovým patří.

Příjemné vánoční svátky, zdraví, štěstí a úspěchy v celém příštím roce celému Vašemu 

kolektivu přeje za družstvo v Ohradní 1333 

Ing. František Šimek, kotelník (přímo hlavní).


