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Jak jsme
pracovali
Hospodářské výsledky
Plzeňské teplárenské
za rok 2010
Tržby za elektřinu

1 246 mil. Kč

Tržby za teplo

1 008 mil. Kč

Zisk před zdaněním

590 mil. Kč

Zisk po zdanění

495 mil. Kč

Jak jsme
sportovali
Po nebývalém úspěchu na letošních zimních Českých sportovních
firemních hrách, kdy borci Plzeňské
teplárenské obsadili mezi českými
firmami skvělé 4. místo, jsme zopakovali svůj úspěch i na hrách letních
– postoupili jsme na třetí příčku!

Jak budeme
pracovat
Plán plzeňské teplárenské
pro rok 2011
Tržby za elektřinu

1 357 mil. Kč

Tržby za teplo

978 mil. Kč

Zisk před zdaněním

428 mil. Kč

Zisk po zdanění

346 mil. Kč

Naši ekonomové tvrdí, že po prvním čtvrtletí si vedeme dobře, ale
nechvalme dne před večerem.

Jak budeme
sportovat
Už XVII. Ročník
tradičního teplárenského
Turnaje v nohejbalu trojic
Kdy?

Sobota 11. června 2011

Kde?

Hřiště Sokol Bolevec,
Ledecká 333/129

Čas?

Od 11,30 až do úplného
konce

Proč?

Proto

Přihlášky k Mílovi Kolaříkovi na
739 540 309,
miloslav.kolarik@plzenskateplarenska.cz
nebo na místě nejpozději
do 11,15 hod.
Občerstvení jako obvykle zajištěno
Sláva vítězům, čest poraženým
(Mílo, nechtělo by to ještě
tipovací soutěž?
Nepožádáme pana Hušáka?

Ministři k nám jezdí rádi
(a vědí proč)
Stalo se zajímavým zvykem,
že čeští ministři životního prostředí nedlouho po svém nástupu do vládní funkce navštíví Plzeňskou teplárenskou.
Ona je totiž naše plzeňská teplárna jakousi výkladní skříní
českého teplárenství. Produkuje energii nejen efektivně
pomocí kombinované výroby
tepla a elektřiny, ale uplatňuje
také maximální možné ohledy
k životnímu prostředí. Podívat
se na to postupně přijeli ministři Martin Bursík (2007), Rut
Bízková (2010), Pavel Drobil
(2010) a nedávno i Tomáš Chalupa (8.4.2011).
Ministry vždy zajímala výroba
energie z obnovitelných zdrojů.
Obor, v němž je Plzeňská teplárenská na špičce pomyslného pelotonu
českých tepláren. Za rok 2010 jsme
už v Plzni vyrobili z biomasy v podobě dřevní štěpky a peletek plnou
třetinu elektřiny, kterou dodáváme
do sítě. Představovalo to výrobu
223 tisíc MWh elektřiny při spotřebě
230 tisíc tun biomasy. Ušetřili jsme
tak téměř 200 tisíc tun uhlí.
To byly základní vstupní informace,
kterých se ministrovi u nás dostalo.
Zatímco výroba energie z biomasy
v plzeňské teplárně se už stala do
určité míry rutinou, novinkou je další
ekologicky významný projekt - příprava výstavby spalovny komunálního
odpadu ZEVO v Chotíkově. A právě o
tu se ministr T. Chalupa zajímal při
své nedávné návštěvě nejvíc.

Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje
tradičně vyhlašuje Plzeňský kraj a město
Plzeň. Letos do ní bylo přihlášeno 44 projektů v pěti kategoriích. A v jedné z nich –
Dopravní a inženýrské stavby - zvítězil
náš nový teplárenský kogenerační blok,
tzv. „Zelený blok“.

Hodnocení poroty:
Titul Stavba roku Plzeňského kraje je
udělen za ekologicky šetrnou variantu výroby energie. Jedná se o jednu z největších
investic na území města Plzně a příklad
velmi zdařilé průmyslové architektury.

Využívání biomasy k výrobě energie je pro nás rutinou, vysvětluje ministrovi životního prostředí
Tomáši Chalupovi (vlevo) generální ředitel Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela. Tak, jako využívání komunálního odpadu ke stejnému účelu v rozvinutých evropských zemích, dodává ministr.
„Plzeňská teplárna je skvělým příkladem optimálního postoje k obnovitelným zdrojům energie,“ uvedl ministr životního prostředí T.Chalupa po
prohlídce provozů Plzeňské teplárenské. „Hledání nových zdrojů energie
je v dnešní době, poznamenané
nedostatkem kvalitního hnědého uhlí
a hrozícím růstem ceny tepla, vysoce
aktuální. A právě energetické využití
odpadů je vhodným řešením“, dodal.
Spalovna komunálního odpadu
ZEVO Chotíkov s kapacitou 95 tisíc
tun využitého odpadu ročně, je ekologickými odborníky chápána jako
zařízení, které bude významným
způsobem přispívat ke zlepšení
životního prostředí v plzeňském re-

gionu. S její pomocí se podaří ušetřit
dalších 80 tisíc tun uhlí a po část
roku, v letních měsících, budou moci
být kotle na uhlí v Plzeňské teplárenské odstaveny úplně.
Poznámka pod čarou, jen pro teplárníky:

Ministr životního prostředí Tomáš
Chalupa začínal začátkem 90. let jako
novinář, ale později se dal na politickou
dráhu. Plánovanou tiskovou konferenci
sice na poslední chvíli zrušil, ale novinářům, kteří přece jen do teplárny přišli,
rozhovor poskytl. A Teplárník také oceňuje, že T. Chalupa se umí při fotografování správně postavit a dokáže chvilku
solidárně posečkat, aby si fotograf mohl
pořídit kvalitní obrázek. Nepochybně
zkušenosti z novinářského mládí …

Noční hlídka
Původní název onoho slavného obrazu je Posádka kapitána Franse
Banninga Cocqa a Willema van Ruytenburcha, ale známý je prostě jako
„Noční hlídka“. Slovutný holandský malíř Harmenszoon Rembrandt van
Rijn (1606 – 1669) ho namaloval na plátno o rozměrech 363 x 437 cm
v roce 1642.
My v teplárně
jsme si nainscenovali “Noční hlídku”
v pondělí 9.5.2011
a mohli bychom ji
podle velkého vzoru nazvat třeba Posádka Pavla Veselého (šéf zelené
směny, na foto třetí
zleva). Jejími členy
byli dále Petr Valach (Innofreight –
první zleva), Ota
Hamták (druhý zleva) a Josef Hýža
(ČD Logistics – zcela vpravo). Řidič
vozíku kalmar František Kokeš je
ukrytý v tmách za volantem svého
stroje.
Doprava dřevní štěpky po železnici si užila svých příslovečných pět
minut slávy a na pár dní se stala
mediálním hitem, protože: „Žádná
jiná teplárna ani elektrárna v ČR
zatím tento transport (kontejnery
Innofreight – pozn. red.) nepoužívá.

Stavba roku

kou bylo jako s tou Rembrandtovou.
U té se totiž až ve 40.letech minulého století, když byl odstraněn dodatečný starý nátěr, ukázalo, že se
nejedná o noční výjev, ale že obraz
zachycuje scénu za jasného dne!
Vzhledem k tomu, že železniční
doprava štěpky do teplárny probíhá
zásadně v jednu hodinu v noci, my
žádné „přelakování“ (tedy dnes
spíše počítačovou úpravu) nepotřebujeme. Novináři se v jednu po půlnoci do teplárny zásadně odmítají

Že některé novinky plzeňské teplárenské
sbírají tituly „energetický projekt roku“ apod.,
na to jsme si už celkem zvykli, ale ocenění
naší architektury je úplnou novinkou.
Ocenění získaly také (a především) kontroverzní kašny na náměstí Republiky
v Plzni v kategorii Veřejná prostranství.

Vítězný zámek v Hrádku u Sušice v kategorii Rekonstrukce budov je náročnou
a citlivou rekonstrukcí, která se stává pro
návštěvníky malou učebnicí na sebe navazujících stavebních slohů – např. interiérů ve
stylu Ludvíka XV, tudorovské renesance či
francouzského rokoka.

S rekonstruovaným zámkem a plzeňskými kašnami je určitě náš Zelený blok
v dobré architektonické společnosti. A jestli nám vyjde architektonická podoba spalovny ve stylu navržené „plachetnice“, tak
to nejspíš teprve bude pecka!

!

Po uzávěrce
Jde o pilotní projekt v energetice,“ řekl pro ČTK manažer
obchodu ČD Logistics Josef
Hýža. A vzhledem k tomu, že
se jedná o ekologickou záležitost, psala o Plzeňské teplárenské v této souvislosti
nejen ČTK, ale i Plzeňský deník
a Mladá fronta DNES, Právo a ekonomický deník E15.
Novinářům by se asi bylo líbilo,
kdyby to s teplárenskou Noční hlíd-

dostavit a tak jim stačily jen telefonické kontakty na zúčastněné a fotografie z Teplárníka. Tak se ale, na
rozdíl od Rembrandta a štěpky po
železnici, žádné slávy nedočkají!

V minulém čísle Teplárníka jsme na
tomto místě informovali o zázraku –
o pochvale Hnutí Duha za přípravu
spalovny a potlesku chotíkovských občanů
na stejné téma. A světe div se, zázrak se
opakoval i při veřejném jednání o spalovně
v Příšově – obci, která skutečně leží na
návětrné straně budoucího zařízení. Jednoho přespolního aktivistu nejdříve vykázali z jednání a na závěr představitelům teplárny zatleskali. Dva zázraky za sebou?
Koho za ně asi čeká blahořečení jako předstupeň prohlášení za svatého?

Přelez, přeskoč, nepodlez!
České firemní sportovní hry 2011 skončily nebývalým úspěchem
Plzeňské teplárenské
Ačkoliv škarohlídi tvrdí, že všechny olympijské medaile i tenisové trofeje dokazují jen to, že jejich držitelé
provedli cosi zhola neužitečného, ale
lépe či rychleji než kdokoliv jiný, není
tomu tak. Zdravý soutěživý sportovní
duch zpravidla doprovází i dobré
pracovní výsledky. Plzeňská teplárenská je toho důkazem, jak je
zřejmé z informací na první straně
tohoto čísla Teplárníka.
Už na letošních zimních Českých
sportovních firemních hrách se
Plzeňská teplárenská dokázala prosadit na skvělé čtvrté místo a te na
začátku letní sezóny, 13. – 15. května v Nymburku a v Poděbradech své
postavení upevnila postupem na
místo třetí.

Plavci oporou týmu
Říkat o plavcích, že někomu
vypálili rybník, to zní trochu legrač-

Překvapení

Zadýchaný, ale spokojený Marek Netrval.
formule 1, takže ho těch celkem pět
prvních míst nepřekvapuje. Běhat
ani jezdit na kole s ním nebude ani
náhodou. U soupeřů prý získal i titul
„Nejméně sympatický účastník
her“. Ovšem mimořádně zdatně
Markovi sekundovala také Petra
Kubecová se třemi prvními a jedním
třetím místem – kdo by to do toho
děvčete v recepci řekl?

Sázka na jistotu
Osvědčenou oporou byli Míla
Kolařík a František Beran, v nohejbalu nedali nikomu šanci a trochu
tak vynahradili neúspěch našeho fotbalového týmu. Také stolní tenistka
Monika Tůmová potvrdila, že jsme ji
v předcházejícím čísle Teplárníka
nechválili marně a odnesla si zlato.

J. Lukeš nasazuje brýle a M. Netrval se
protahuje. Soupeři ještě netuší svůj debakl.
ně, ale je to tak. Především Marek
Netrval vyhrál všechny discipliny,
které se vyhrát daly a byl i oporou
smíšené štafety a přidal si k tomu
ještě vítězství v triatlonu. Autor tohoto článku s ním několikrát v minulosti plaval v jedné dráze a připadal si
jako těžkotonážní tahač v sousedství

Přesně tento výkřik „Teletubbies“
se vydral z hrdel hned tří zaměstnankyň Plzeňské teplárenské –
matek malých dítek, když spatřily

Petra Vacková tvrdí, že prý držela
sportovní luk v ruce poprvé v životě.
Pokud je to pravda, měla by zapátrat
v rodokmenu a najít tam třeba legendárního Robina Hooda. Nebo stále
platí, že úplní začátečníci mívají na
prvním závodě obrovskou kliku? A
tak či onak – její první místo v lukostřelbě mezi ženami bylo asi největším překvapením a teplárenský
úspěch potvrdila druhým místem
Lucie Boubelová.

Fotbalistům se příliš nedařilo. Nepomohla
ani vlastní roztleskávačka.

Pravnučka Robina Hooda Petra Vacková?
Jestli bylo překvapením druhé
místo našeho ekologa Jaroslava
Hávy na inlinech mezi muži nad čtyřicet let není jisté, stejně jako jeho
třetí místo v šachovém turnaji, ale že
Lucie Kaiserová dokáže remizovat s
hráčem s Elo nad 2000, to asi nečekal nikdo. Elo je totiž označení ratingu výkonnosti každého šachového
hráče, existuje algoritmus jeho výpočtu. Obecně lze říci, že úplný začátečník mívá Elo kolem 100, silný
sváteční hráč pak někde mezi 800
a 1000. Dospělý člen slušného
šachového klubu se pohybuje kolem
hodnoty 1400, takže šachista s Elo
nad 2000 už je pořádný borec. Jeho
skalp te visí na Lucčině opasku!

Vybíráme
z výsledkové listiny
Triatlon muži
1. M. Netrval, 8. M. Lohr, 10. O. Konáš,
11. O. Ženíšek
Triatlon muži na 40 let
3. J. Lukeš
Lukostřelba ženy
1. P. Vacková, 2. L. Boubelová,
5. P. Kubecová
lukostřelba muži
4. K. Novák
Stolní tenis ženy
1. M. Tůmová

Marek Lohr pózuje fotografům.
K výčtu úspěchů patří ještě třetí
místo Jaromíra Lukeše v triatlonu
mezi muži nad 40 let a jeho společné
druhé místo v petanque s Lucií Boubelovou.

Tenis čtyřhra
4. M. Tůmová
Nohejbal
1. PT – M. Kolařík/F. Beran
Šachy
3. J. Háva, 7. L. Kaiserová
Inline muži nad 40 let
2. J. Háva

Vyhráli všichni

Petanque
2. PT – J. Lukeš/L. Boubelová

Plzeňská teplárenská tedy v konkurenci dvaceti firem z celé ČR
a 316 sportovců uspěla. Obsadila
třetí místo za ABB a společností
Benteler. A borci naší společnosti si
prý vedli velmi dobře i večer při „nesoutěžních“ disciplinách.

Koule muži
4. O Ženíšek

Všestranný ekolog Jaroslav Háva.

Golf ženy
5. P. Siegerová
Plavání:
50 m prsa ženy
3. P. Kubecová, 4. L. Boubelová
100 m volný způsob ženy
1. P. Kubecová, 5. L. Boubelová
50 m znak ženy
1. P. Kubecová, 5. L. Boubelová
100 m polohový závod ženy
1. P. Kubecová
50 m prsa muži
1. M. Netrval, 4. O Konáš
100 m volný způsob muži
1. M. Netrval, 5. O. Konáš, 6. J. Lukeš
50 m znak muži
1. M. Netrval, 2. J. Lukeš
100 m polohový závod muži
1. M. Netrval
4 x 100 m štafeta
3. PT – J. Lukeš, P. Kubecová, O.
Konáš, M. Netrval

Teletubbies?

fotografie hasičů z cvičného zásahu
v chemické úpravně vody. Teletubbies bývaly neuvěřitelně (pardon)
přiblblé postavičky jakýchsi televizních ufounků,
jmenovali se prý
Lála, Po, Dipsy
a Tinky Winky. Ale
nejmenším dětem
se to prý líbilo…..
Jenže ona to ve
skutečnosti pro
hasiče
taková
legrace nebyla,
protože v paměti
stále máme skutečnou
havárii
z 27.6.2004, kdy
nám vinou vadného svaru na nádrži vytekla kyselina

chlorovodíková, a to žerty končily.
Od té doby hasiči cvičí zásah v chemické úpravě vody pravidelně.
Druhým extrémem by bylo brát až
příliš moc vážně další fotografii ze
cvičení, na níž je za kráčejícími hasiči vidět nápis „REAKTOR“. Ta proniknout na veřejnost, byli bychom
nepochybně podezíráni, že úvahy
o vzdálené budoucnosti v podobě
jaderné výtopny v Plzni už potají realizujeme. Nikoliv, není to pravda. Na
to prý bude čas, až dokončíme spalovnu komunálního odpadu v Chotíkově. Někdy to ovšem vypadá, že
ekologičtí aktivisté kladou mezi spalovnu a jadernou elektrárnu skoro
rovnítko.
Podrobnosti o cvičném zásahu
hasičů najdete v Plzeňském teple
2/2011.

Rozdílní, ale vlastně trochu stejní
Každý plzeňský teplárník ví, že
mezi Pepou Potužníkem, který má
na starost bezpečnost práce a požární ochranu, a Luckou Kaiserovou,
asistentkou finanční ředitelky, je
sakra dost rozdíl. Ale ejhle - v něčem
jsou na chlup stejní – DÁRCI KRVE.
Lucka převzala nedávno bronzovou Janského plaketu za deset
odběrů a říká, že bývala zdravotní
sestrou na oddělení ARO, kde byl
pořád krve nedostatek. Tak když si
povila dítě a překonala první léta
péče o něj, stala se dárkyní a chce
v tom pokračovat.
Ani Pepa k tomu nemá žádný
mediálně vděčný příběh – prostě
kdysi daroval poprvé krev na vojně
(jako mnozí z nás). Pak se mu to tak
nějak stalo samozřejmostí, a to nato-

Teplárník vyhlašuje soutěž

lik, že už má Janského plakety tři –
bronzovou, stříbrnou i zlatou – za
čtyřicet odběrů.
Takže Lucce za odměnu potřesení
rukou a Pepovi pusu na tvář…
PARDON – samozřejmě přesně
obráceně!

Co mají společného dvě dívky na těchto fotografiích?
a) zálibu v perské poezii
b) vojenskou kariéru v minulosti

c) zámek na Riviéře
d) něco úplně jiného a hádejte co
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