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Radek Černý
Za dlouhodobé vynikající plnění pracovních povinností  

a vysokou odbornost v oblasti jím spravovaného zařízení 
a za soustavné vzdělávaní se v současných trendech vývoje 

Dušan Novotňák
Za výborné pracovní výsledky  
a aktivní přístup k činnostem  

nad rámec svých pracovních povinností

Petr Šůch
Za příkladný přístup při plnění pracovních povinností, vzorný přístup 

ke svěřenému zařízení a péči o něj. Má velmi dobré znalosti 
obsluhované technologie jako operátor i jako zámečník odsíření

Jaroslav Toman
Za dlouhodobě velmi dobré pracovní výsledky  

s aktivním přístupem k plnění mimořádných úkolů

Pavel Beran
Jedná se o spolehlivého, univerzálního  

a dlouholetého pracovníka

Ing. Lucie Boubelová
Za úspěšně dokončenou analýzu a tarifní úpravu  

spotřeby elektrické energie na předávacích stanicích

Jakub Vojta, BBS
Za přípravu a organizaci prodeje elektrické energie

Blanka Martínková
Za vysoké pracovní nasazení při účtování mimořádných akcí 

(zařazení nové budovy, zaúčtování odkupu  
městského majetku a za fúzi s PS)

Čtvrtletník pro zaměstnance Plzeňské teplárenské, a.s.
1/2013

Ocenění pracovníci za rok 2012Jak se nám tu líbí?
Vážené kolegyně a kolegové,

naše firma se rozhodla uskuteč-
nit průzkum, jehož cílem je zjistit 
míru Vaší spokojenosti, sociální 
klima, Vaše názory a postoje, po-
psat stávající stav a specifikovat 
příčiny problémů, zjistit, jak fun-
gují některé procesy a co by se 
dalo v řízení a organizaci firmy vy-
lepšit. Výstup a závěry průzkumu 
nám otevřou cestu ke komunikaci 
zaměstnanců s vrcholovým man-
agementem a budou podkladem 
pro koncepci personální práce.

V naší firmě jsme realizovali so-
ciologický průzkum již 3x. Dvakrát 
jsme zkoumali vybrané aspekty 
sociálního klimatu, jednou zaměst-
nanci hodnotili svého přímého 
nadřízeného. Výsledky byly zve-
řejněny (s výsledky posledního 
průzkumu byli seznámeni ti, kterých 
se hodnocení týkalo) a na pora-
dách u generálního ředitele byly 
vyvozeny závěry a přijata opatření 
k realizaci, která byla rovněž zve-
řejňována.

Pokud se chcete vyjádřit k dění 
ve firmě a vyjádřit své názory 
a postoje, neváhejte a průzkumu 
se zúčastněte. Pomůžete sobě, 
svému kolektivu i vedení spo-
lečnosti získat přehled, který se 
stane základním kamenem pro 
naši společnou další práci a život 
v naší firmě. Pokud se nezúčast-
níte, nebo dotazník vyplníte 
jinak, než opravdu cítíte, nediv-
te se pak vyvozeným závěrům. 
Bude to ztráta peněz a vašeho 
i našeho času.

Pokud se chcete zapojit aktivně 
i do tvorby dotazníku, neváhejte 
a svůj návrh otázky buď zašle-
te přímo mně, nebo ho vhoďte 
do schránky ve 3. patře. Otázky 
nemusí být směrované na všech-
ny zaměstnance naší firmy, 
vytvořen může být i okruh otázek 
např. jen pro zaměstnance někte-
rého úseku.

Průzkum bude zcela anonymní, 
nemáme zájem zjišťovat názory 
konkrétních zaměstnanců. Zjišťo-
vání dle kritérií (za firmu, úsek, 
dle věku, pohlaví apod.) je ale, 
myslím, zcela pochopitelné.   

Letošní průzkum se bude lišit 
od těch minulých v tom, že bude 
probíhat na počítačích. Bližší pro-
váděcí informace ještě obdržíte. 

Alena Patzenhauerová

Hospodářské výsledky
2012 2013 (plán)

Tržby za teplo (tis. Kč) 949 249 1 135 549

Tržby ze elektřinu (tis. Kč) 1 414 650 1 309 569

Tržby celkem (tis. Kč) 2 523 268 2 576 497

Hospodářský výsledek (tis. Kč) 462 932 379 268

Není to jen formalita
Plzeňská teplárenská každoročně oceňuje několik zaměstnanců za mimořádný přínos k prosperitě 
firmy. Od samého počátku nejsou označováni jako „nejlepší“, protože lze jen těžko porovnávat, zda 
je lepší důsledná účetní, nebo stejně soustředěně pracující operátor. Jisté je, že pro chod naší teplár-
ny potřebujeme kvalitní práci obou.
Pracuje nás tu necelých 270 a z paměti pomalu mizí časy, kdy nás bylo přes pět set. Postupně do-
cházelo k rušení výtopen a vyčlenění pomocných útvarů do samostatných firem. V Plzeňské teplá-
renské jsme trochu předběhli dobu, počet zaměstnanců jsme snížili s předstihem spíše přirozenými 
odchody, a proto nás v těžších dobách nepotkalo dramatické propouštění. Tento proces měl u nás 
ten výsledek, že došlo k „zahuštění“ těch dobrých a kvalitních pracovníků. Právě proto je každoročně 
tak obtížné vybrat ty, kteří si ocenění zaslouží.
Každý rok ovšem někteří z nás trochu vyčnívají nad ostatní, a tak jim patří symbolický potlesk. Zatím 
se jmenovitě dočkalo ocenění celkem jedenašedesát z nás. Ačkoliv si v českých zemích moc nepotr-
píme na pompu a medaile, myslím, že každého to vnitřně potěšilo. Protože to „ocenění“ určitě není 
jen formalitou, ale i vyjádřením respektu k naší práci.



Malé zprávy 
od velkého kotle

Dětský den bude 
8.června

Teplárník otužilcem
Šestým rokem pracuje v  Plzeňské teplárenské František Kokeš (45) jako 
strojník zauhlování. Pokud to někomu neznalému nic neříká, pak vězte, že 
k ovládání bagru, buldozeru, nakladače a další techniky musí mít celkem 
šest státních zkoušek. Služebně je ovšem ještě „mladý chlapec“ a  podle 
toho se chová i mimo práci.

Chodíval si zaplavat na Bolevecký rybník třeba i v říjnu a tam ho „odchytili“ 
otužilci. Nějak se mu to zalíbilo, a tak se cestou z práce začal na Boleváku 
zastavovat třikrát týdně, dokonce si tam pořídil i  kabinku v  jachetním 
klubu.  Od té doby prý nemarodí.
Soutěže otužilců mají řadu pravidel, pro správnou bonifikaci výkonů prý nesmí 
být voda teplejší než 4 stupně Celsia. Začíná se na kratších vzdálenostech (to 
dá rozum) a od 100 metrů se pokračuje 250, 500 a 700 metrů. Největší zima 
prý bývá na hlavu a nejpříjemnější je vylézat z vody po plavání. To prý je tělo 
celé rozhicované, a tak vzniká subjektivní pocit tepla.
František Kokeš se ptá teplárníků, zda by se k němu nechtěli přidat - přes 
léto a  na  podzim je prý nejlepší začít s  tréninkem. Známí teplárenští 
teplovodní plavci Marek Netrval a Petra Kubecová se nepřidají v žádném 
případě, představa plavání ve  studeném zimním rybníce je děsí. Ale 
třeba se tu najdou jinačí drsani – a v zimě už hup do Boleváku. Na sprchu 
údajně nelze spoléhat, ta je se svými 8 – 10 stupni prý moc teplá. Ostatně  
pro našince je vhodná doba přidat se k  otužilcům i  z  jiných důvodů – 
zákulisní zprávy hovoří o  tom, že teplárna jim přispěje na  novou šatnu 
ve zmíněném jachtklubu.

Ta, která radí s penězi a má A-

Od  roku 1995 pracuje na  personálním úseku v  Plzeňské teplárenské 
Alena Ženíšková. Sympatická dáma, která rozvážně vládne mzdám a dříve 
vnitropodnikové spořitelně. Sama o sobě říká, že „vidí lidem do peněženek, 
ale nic si z toho nepamatuje.“ Poradí nejen s případným snazším přístupem 
k penězům v případě potřeby úvěru, ale třeba také s daňovým přiznáním. 
Z  toho je zřejmé, že její práce nespočívá jen v  práci s  počítačem, ale 
především v kontaktu s lidmi.
To A- v titulku není rating, jak by se u člověka zacházejícího s penězi dalo 
čekat. A. Ženíšková už dávno předtím, než přišla do teplárny, byla od roku 
1983 dobrovolnou dárkyní krve. Teď už má za sebou dávno čtyři desítky 
odběrů. Takže díky, a  až budeme mít peněz příliš, nebo málo, určitě se 
přijdeme poradit.

Komín láká
Komín Plzeňské teplárenské, vysoký 170 metrů, stále láká. Není se co di-
vit, je nejvyšší stavbou v  Plzeňském kraji, nepočítáme-li vysílač Krašov  
se 347 metry – ale to není stavba, jen pouhý stožár.
Po  loňském podzimním výstupu několika desítek tzv. komínářů, o  němž 
jsme už referovali, se na něj letos na  jaře zaměřili i plzeňští profesionální 
hasiči. Týdenní odstávky využili ke cvičení.
„Šlo o cvičení záchrany z výškového objektu. Námět byl takový, že pracovníko-
vi se na něm udělalo zle a při sestupu spadl na jeden z ochozů. Přivodil si těžká 
zranění, takže nebylo možné, aby se dostal dolů sám. Nastoupila tedy naše jed-
notka a spustila ho na speciálních nosítkách z výšky zhruba sto metrů až dolů,“ 
popisuje zákrok hasičů pro Teplárníka velitel zásahu Petr Svoboda.

Josef Potužník, který se 
v teplárně stará o bezpeč-
nost práce a požární ochra-
nu, odpověděl novinářům 
na dotaz, zda už někdy byl 
takový zásah zapotřebí, 
velmi stručně: „Proboha, 
hlavně nestrašte!“. Takže 
nejspíš nebyl ...
Od  hasičů to byl náramný 
výkon, protože museli stou-
pat vzhůru ve svých ochran-
ných oděvech a  s  veške-
rou potřebnou technikou.  
Ovšem Miroslav Duchek, 
který má v  Plzeňské tep-
lárenské komín spolu 
s  jinými objekty na  sta-
rost, k  tomu suše dodal:  
„Byl jsem nahoře včera a zí-
tra tam polezu zase. Prová-
díme tam opravu a musím 
to zkontrolovat.“ Tak už to 
bývá. Pro komínáře byl 
výstup na  komín atrakcí, 
pro hasiče cvičení a  pro 
teplárníka práce.

Nedejme se otrávit, aneb štěstí 
přeje připraveným
K  lámání chleba došlo při jednání zastupitelstva města Plzně o  stavbě 
spalovny komunálního odpadu v Chotíkově. Ačkoliv se v něm politici rádi 
přou, tentokrát se téměř úplně shodli. Dali spalovně zelenou poměrem 
42 hlasů pro, dva se hlasování zdrželi a  tři byli nepřítomni/omluveni. Proti 
spalovně brojil jen pan poslanec Vít Bárta z Věcí veřejných.

Ten teď na zasedání plzeňského zastupitelstva pravidelně dojíždí a poskytuje 
zastupitelům, novinářům i občanům rady. Pokud se tomu podivujete, pak 
vězte, že zákony ČR mu účast a vystupování na zastupitelstvu umožňují.
Plzeňská teplárenská se do  politiky neplete, jejími obory jsou především 
výroba energie a nakládání s odpady, ale přece jen nelze nevnímat, že pan 
poslanec kydá na  naši firmu celé hromady špíny. Nedejme se tím otrávit, 
nejspíš k tomu má nějaké důvody z vysoké politiky, kam my nedohlédneme. 
My o své teplárně víme své a pomluva na nás neplatí. A je jen dobře, že své 
o Plzeňské teplárenské a panu poslanci Bártovi vědí i naši plzeňští zastupitelé.

Letos sice vychází Mezinárodní 
den dětí na 1. června 2013, přesně 
na sobotu, ale náš oblíbený prostor 
u ZOO Plzeň obsadili už s velkým 
předstihem rockeři. A tak jsme již 
tradiční akci Plzeňské teplárenské pro 
děti přesunuli na sobotu 8. června. 
Jako každoročně zaplatí děti vstupné 
do ZOO a Dinoparku vlastnoručně 
namalovaným obrázkem, v sousedství 
pak pro ně přichystají různé atrakce 
a zábavu spolu s Plzeňskou teplárenskou 
členové Hasičského záchranného 
sboru. Rodiče teplárenských dětí budou 
moci získat volné vstupenky, tentokrát 
distribuované prostřednictvím 
personálního úseku.

Do vychladlého kotle
se musejí vsoukat dělníci, opravující vy-
zdívku našeho legendárního „zeleného“ 
kotle K7. Údržba probíhá v  rámci letoš-
ních jarních odstávek, při nichž je do mi-
nimálního času kumulováno maximální 
množství práce. Až se zima zeptá, co jsme 
dělali na  jaře, budeme v  pohodě stejně, 
jako právě uplynulou zimu.

Špionážní akci
jsme podnikli na  podzim. Probíhal lítý 
boj o  to, kdo efektivněji využívá dřevní 
štěpku – zda malé lokální výtopny, nebo 
větší teplárny našeho typu, a  kdo komu 
bere palivo. Jak ovšem dokládá fotogra-
fie ze Žlutic, známých svou biomasovou 
výtopnou, ve skutečnosti si vlastně vůbec 
„nešlapeme na přezky.“ My spalujeme pře-
devším štěpku lesní, oni viditelně štěpku 
bílou (a také slámu). Nechme raději stra-
nou skutečnost, že ve Žluticích lesní štěp-
ku ani pálit neumějí a že na rozdíl od ní se 
štěpka bílá nechá kromě spálení využít 
i jinak, efektivněji, než jenom spálit.

Tak trochu podvod
jsme spáchali s  jednou fotografií. Hned 
po  Novém roce bylo třeba vyfotografo-
vat tradiční nepořádek kolem popelnic 
na  sídlištích (však víte, jak se teď naše 
teplárna pořád točí kolem odpadů). Ale 
světe div se – všude bylo vzorně uklize-
no, vánoční odpad skoro všude odvezen! 
Trvalo to dvě hodiny, než se na  Košutce 
podařilo najít místo vhodné pro fotogra-
fův objektiv. A to si to musel ještě trochu 
naaranžovat. 

Do ledové vody
si šel zaplavat předseda představenstva 
naší společnosti R. Jurečko. Tělesnou váhu 
koriguje podle plánovaných sportovních 
výkonů. Zatímco přes loňské léto deset 
kilo shodil, protože se chystal vylézt 
s komínáři na komín, vzápětí je zase rychle 
přibral, aby si šel vyzkoušet Bolevecký 
rybník s otužilci. Více také na této straně.


