
Jiří Ondečko s rodinou
PŘEJI NÁM VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ A NERVY!!!

2) Používání roušek u zaměstnanců - dnes pravidlo, které se vyžaduje 
téměř v jakémkoliv kontaktu mezi lidmi. Je to jistě opatření, které má 
v určitých situacích opodstatnění. V době, kdy mají akutní nedostatek 
těchto pomůcek ti nejdůležitější a to personál nemocnic a další lékaři, 
kteří z důvodu akutního nedostatku těchto pomůcek omezují, či dokonce 
přerušují práci mi osobně přijde zvláštní, když má někdo možnost pořídit si 
tyto pomůcky pro svou výdělečnou činnost. Osobně bych v této situaci 
uvítal aby ti, kteří mají možnost z nějakého zdroje získat nejen kvalitní 
roušky, ale zejména odpovídající respirátory aby  je přednostně věnovali 
těm skutečně potřebným.     

Lidé, kteří se dnes v první linii starají o nakažené lidi mají můj neuvěři-
telný obdiv!!!!, jelikož pro ně musí být velmi náročné být celý den 
v roušce, obzvláště když je z důvodu naprostého nedostatku nemají 
možnost si za celý den tyto prostředky vyměnit!!!! To už snad musí 
hraničit s ohrožením jejich samotných, i proto nechápu, že ve stavu 
nouze nejsou veškeré dodávky do doby dostatku těchto prostředků 
směřovány výhradně jim.   
                                                                                                        
Dlouho jsem přemýšlel, jakým způsobem vše řešit. Naše prodejna nabízí 
kromě možnosti prodeje přes pult i prodej přes okénko, který výrazným 
způsobem omezuje kontakt mezi lidmi, proto s platností od 18. 3. 2020 
bude po zimní přestávce předčasně dána našim zákazníkům možnost si 
nakoupit u tohoto okénka s minimálním kontaktem. Další možností, kterou 
nabízíme již delší dobu je bezhotovostní platba.

3) Prodej volného nebaleného pečiva - v naší provozovně od začátku 
prodáváme naše výrobky formou pultového prodeje, kdy je pečivo zákazní-
kovi vždy předáváno v sáčku. Tento způsob prodeje  oproti prodeji nebale-
ného pečiva  v řetězcích nabízí výrazně vyšší hygienický komfort. Tento 
způsob prodeje považuji i v této době jako naprosto dostačující. Taktéž 
vycházím z tiskové zprávy Státní zemědělské potravinářské inspekce 
(SZPI), který je k nahlédnutí na stránkách www.szpi.cz.

4)  Z důvodu snížení počtu zaměstnanců na jednom místě jsme nově 
přistoupili i k úpravě pracovní doby, kdy jsme zkrátili pracovní dobu 
ve výrobě na minimum, tak aby většina zaměstnanců mohla skončit 
po 6 hodinách a v době, kdy nás začíná navštěvovat více zákazníků 
již mohli odejít domů.
      
Již od pondělí 16. 3. 2020 jsme nabídli některým obcím možnost objedná-
vek a následného dovozu pečiva, popřípadě hotových pokrmů. Pokud byste 
měli zájem o dovoz pečiva i do dalších míst, tak nás neváhejte kontaktovat 
na tel. 602 539 906.

Jak se bude situace nadále vyvíjet je těžko odhadnutelné a i z naší strany 
téměř neovlivnitelné…., proto si budu přát abychom Vám mohli naše 
služby nabízet pokud možno bez přerušení a když náhodou z nějakého 
důvodu budeme nuceni naší provozovnu uzavřít, tak uděláme vše 
abychom následně mohli opět co nejdříve opět otevřít. O vývoji Vás 
budeme informovat na našich stránkách www.uondase.cz.

Dnes se stalo obecným pravidlem jak v politice, tak i v podnikání, že 
se lidem něco jiného tvrdí a něco jiného se reálně dělá(bohužel…).

Mým cílem je abychom i nadále udrželi od začátku nastavená pravidla 
a i nadále jsem Vám mohl osobně garantovat kvalitu našeho pečiva!!!

Vážení zákazníci,

raději bych Vás informoval o nějakých příjemnějších věcech, to se budu snažit 
napravit někdy příště. Bohužel aktuální situace s koronavirem s sebou přináší 
neustále nová a nová nařízení, omezení a mnoho dalších komplikací, které se 
dotýkají náš všech.

Abych byl upřímný, vůbec nevím, co si o tom všem myslet. Nedokážu posoudit, 
nakolik je ta situace opravdu tak katastrofální, že nejen náš generální ředitel 
firmy Česká republika mluví o válce a válečném stavu. A to rozhodně nechci 
nijak snižovat vážnost aktuálního stavu. Každopádně poslední válečný stav 
na území Evropy, který jsem byl schopen alespoň částečně zprostředkovaně 
vnímat byl ten v bývalé Jugoslávii, kde byly páchány do dnešní doby neuvěři-
telná zvěrstva, která za sebou nechala desetitisíce obětí. 

Věřím, že si každý udělá svůj názor, jestli se dá současná krize přirovnat 
k válce.

Každopádně tato situace vede potravinářské provozy postupně k různým 
stanoviskům a opatřením, kterými dávají najevo, jaká opatření ke zvýšení 
hygieny prodeje a výroby nově přijímají.

Vše vypadá, že téměř ve všech provozovnách jsou nově vytvořeny téměř steril-
ní podmínky jako na operačním sále a to i u provozoven, které v nedaleké 
minulosti uzavřely dozorující státní orgány pro nepořádek, špínu a jiné 
provozní nedostatky.

Rád bych Vás touto cestou informoval, že v souvislosti se současnou situací 
nového koronaviru, jsme u nás žádné extra nové opatření nedělali. 

U nás máme od začátku provozu naší pekárny nastavené úplně jiná 
kritéria nejen pro výrobu, od začátku Vám dávám osobní garanci, že 
„ZA KVALITU RUČÍM!!!“ a na tom se nemění nic ani v této době.

To, co pro ostatní znamená mimořádná opatření, považuji u nás 
za standard.

Základem všeho je, že osobně a denně dozoruji kompletní výrobu a prodej.

Základem toho abych mohl udržet mnou nastavenou úroveň a kvalitu 
výroby je to, že se snažíme v rámci možností udržet si kolem nás tým 
spolupracovníků, kteří s námi sdílejí podobné hodnoty, i proto jsem rád, že 
náš tým je téměř 4 roky stejný. Těžko se dá uhlídat kvalita, když bychom 
měli každý měsíc nové zaměstnance, jak to bývá jinde zvykem.

Já si mj.od začátku zakládám na tom, že na celou naší výrobu se naši zákaz-
níci můžou sami podívat a přesvědčit se jak to u nás v reálu funguje.

Krátce se zmíním jenom o pár v současné době často diskutovaných 
„opatřeních“.

1)  Používání rukavic při výrobě - kdo z Vás někdy dělal s těstem, tak ví, že 
používání rukavic v pekařské výrobě je nereálné. Práce s těstem si vyžaduje 
neustálý „živý“ kontakt. Já osobně nejsem zastáncem používání rukavic 
obecně a to zejména, když vidím, co vše jsou lidé schopní těmi rukavicemi 
dělat a to nejen před očima zákazníků. Z vlastní zkušenosti si troufnu říct, 
že když rukavice nepoužíváte, tak vás to donutí si daleko častěji mýt ruce. 
Samozřejmě se musí v případě prodeje dodržovat pravidlo aby se stejnou 
rukou nebraly i peníze.


