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Český výrobce tiskových

kazet sídlí v Opavě
Největší bohatství firmy
je v zaměstnancích
Firmu ABEL-Computer, která sídlí v moderním a elegantním komplexu na Obloukové ulici v Opavě, není zapotřebí zdlouhavě představovat. Společnost, která vyrábí
alternativní tiskové kazety ve špičkové kvalitě, existuje již 24 let a za tu dobu prošla velkým vývojem. Tentokrát ji však nechceme představit z pohledu odborných
a kvalitních služeb pro tisíce spokojených zákazníků v
celé České i Slovenské republice. To vše si mohou zájemci najít na webových stránkách firmy www.abel.cz.
V dnešní příloze PATRIOTI se pokusíme představit společnost z té druhé, lidské stránky. Ostatně o 180 lidí je zapotřebí se starat co nejlépe, protože, jak tvrdí generální ředitel a vedoucí výzkumu a vývoje Milan Mačuga,
„největší bohatství firmy je v jejich zaměstnancích.”

Přátelská atmosféra

Kromě krásného, účelného a moderního pracovního prostředí, poskytuje společnost pracovníkům nejen
možnost kariérního růstu, ale především odměnou za
poctivou práci jistotu zaměstnání. I díky tomu pracují zaměstnanci ve firmě dlouhá léta. „Na základě konkurzu
jsem byl vybrán před 16 lety na pozici obchodního zá-

Jedna z prvních
I když na to rozhodně nevypadá, řadí
se paní Pavla Bučková z Malých Hoštic
ve firmě k pamětníkům. Po Ing. Vladanu
Kučovi, zodpovědným již 20 let za firemní IT, patří totiž paní Pavla mezi první zaměstnance. Nastoupila jako pracovník
inzerce, později obchodního oddělení v
době, kdy dnes známou, zavedenou a
úspěšnou firmu tvořilo pouhých šest lidí.
Se společností ABEL je tak spojena
většina jejího dosavadního pracovního
života. „Za tu dobu ovšem prošla společnost obrovským vývojem, změnami prošla také naše prodejna. Kdysi jsme nabízeli jen několik desítek položek, dnes
se sortiment rozšířil natolik, že málokde
v Opavě najdete kromě tiskových náplní a další výpočetní a kancelářské techniky také tak širokou nabídku strojů pro
laminaci, vazbu, skartaci či řezání,“ říká
paní Pavla, která v současnosti pracuje jako vedoucí prodejny a šéfuje malému, ale sehranému minitýmu. Práce ve
společnosti ABEL ji rozhodně baví a ona
sama oceňuje, že je firma po všech
stránkách na vysoké úrovni. Líbí se jí nejen moderní prostředí, v němž pracuje,
ale také stabilita firmy a příjemný kolektiv, který jí vyhovuje. A v neposlední
řadě také lidský přístup vedení i majitelů
společnosti. „Myslím, že benefity pro zaměstnance jsou takové, jaké hned tak

stupce. Tehdy nás bylo pětatřicet zaměstnanců, dnes
je nás 180, což je pochopitelně obrovská změna. Výrazně se změnily i produkty a pochopitelně jsem se změnil
i já,” s úsměvem tvrdí Petr Poustka. Sedmatřicetiletý rodák z Opavy dnes zastává pozici výkonného ředitele firmy. Konkurzem prošla také dnešní ředitelka marketingu

nenajdete. Za všechny uvedu alespoň
každoroční vánoční večírek, který se tradičně koná na zámku v Hradci nad Moravicí. Je to velmi hezké veřejné poděkování za naši práci. Vedení nám vždycky
představí nové zaměstnance, zhodnotí
uplynulý rok a také se dovíme, jaké jsou
plány pro rok příští. A pak už nás čeká
výborné jídlo, dobré pití a také zábavný
program. Sejdeme se tam ne jako kolegové z práce, ale jako parta lidí, kteří se
chtějí společně bavit. A to je velmi příjemné,” uzavírá malé nakouknutí pod firemní „pokličku” sympatická Pavla Bučková.

Úsměv na recepci
Paní Renáta Tenglerová z Dolních Životic patří k lidem, s nimiž se mnoho
zákazníků a hostů společnosti ABELComputer setkají jako s prvním reprezentantem firmy. Pracuje ve firmě již 16
let a často se vyskytuje na recepci. Její
úsměv a profesionální chování proto
napoví o společnosti téměř tolik jako
moderní a elegantní interiér.
„ABEL je rozhodně skvělá a spolehlivá firma, máme moc pěkné pracovní prostředí. Žádný ze zaměstnanců
se nemusí obávat, že by snad nedostal včas svou výplatu. Vnitřní řád firmy
je hodně přísný, ale funguje. Důkazem
je jistě i fakt, že lidé z firmy neodchá-

Miroslava Šmalcová, která nastoupila před 11 lety coby
asistentka oblastních manažerů. „Okamžitě mne zaujalo, že jsou zde jasně daná pravidla, což mi vyhovuje.
Těší mne přátelská atmosféra, která tady panuje. Důležitý byl a stále je pro mne také pocit, že jsem platným členem týmu,” sděluje příjemná hnědovláska ze Stěbořic.

zejí. Většina z nás je tady deset a více
let. Před vedením smekám. Oba majitelé jsou velmi přátelští a skromní,”
objasňuje svůj vlastní pohled na zaměstnavatelskou firmu usměvavá tmavovláska.
Také se domnívá, že zaměstnanci mají hodně zajímavých benefitů.
K těm patří permanentky do fit centra, bazénu, sauny, na basketbal, tenis či lístky na divadelní představení.
„Člověk pochopitelně všechny výhody ani nevyužije. Já mám například
moc ráda divadlo a tak jsem si vloni zajela spolu se švagrovou každý
měsíc na představení do Slezského
divadla. Každý, kdo má narozeniny,
dostane od firmy bonboniéru s blahopřáním, ženy navíc ještě pěknou
kytičku. Což rozhodně není v jiných
firmách běžné,” míní paní Renáta.

Nejen práce,
ale i společné zážitky
Již staří Římané věděli, že lidé potřebují ke své spokojenosti nejen chléb,
ale také hry. Nejinak je tomu ve firmě
ABEL. Kromě tradičního vánočního večírku a zmíněných benefitů, pořádala
firma každoročně pro své pracovníky
Sportovní dny. Před nedávnem se však
uskutečnila zatím neobvyklá akce, nazvaná ABEL den, „Byla to pro nás premiéra. Zatím všechny pořádané společné
akce byly určeny pouze zaměstnancům firmy. Letos jsme se rozhodli přizvat k účasti také jejich rodinné příslušníky. Přišly na tři stovky lidí, z toho bylo
120 dětí,” uvádí ředitelka marketingu
M. Šmalcová, která společně s P. Poustkou stáli u zrodu nápadu. Na realizaci se pak podílela řada dalších kolegů
z ABEL týmu. „Protože jsme však chtěli,

aby se naši zaměstnanci hlavně bavili
a ne aby měli při ABEL dnu něco na starosti, požádali jsme o pomoc žáky ze ZŠ
Mařádkova. Byli šikovní, moc nám pomohli a líbilo se jim u nás,” spokojeně
vysvětluje marketingová ředitelka.
Podle ohlasů ve firmě dopadl ABEL
den skvěle. „Lidé se o něm bavili při obědě i cestou do práce. Všem se líbily nápadité atrakce, program a také jim chutnalo občerstvení. Měla jsem to hned z
první ruky. Já jsem sice byla trochu nemocná, ale rodinu tam reprezentovala
dcera Markéta se svým přítelem Radomírem Stoškem. Ten pracuje také ve firmě ABEL, přímo ve výrobě,” podělila se
o dojmy svých kolegů i rodiny usměvavá recepční R. Tenglerová. Také vedení společnosti je s „premiérovým” ABEL
dnem spokojeno. „Myslím, že jsme udělali zase další krůček k tomu, aby se naši
lidé cítili ve firmě dobře,” uzavřel originální a zdařilou akci Petr Poustka.

