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Dvacet let v lize mistrů

Jak už to tak bývá, začala oslava dvaceti let úspěšné existence Plzeňské teplárenské poněkud tiše a rozpačitě, ale pár fotografií na druhé straně tohoto čísla Teplárníka dokládá, že ten pomalý začátek netrval
dlouho. Největší grády dostal večírek při vystoupení Těžkýho pokondru. Oslava to byla stejně velkolepá, jako zasloužená. Připomeňme si jen, že i při nízkých cenách tepla, jsme odevzdali vlastníkovi – městu
Plzeň jen za posledních šest let na dividendách krásných čistých zdaněných 1,107 825 miliardy korun – tedy 1 107 miliónů a nějaké „drobné“.
Fotografie z večírku jsou k dispozici na personálním úseku u Aleny Patzenhauerové a samozřejmě také u Heleny Těthalové – jako obvykle.

Dvacet let
Ten titulek o lize mistrů je trochu
zavádějící. Tak dlouho v lize mistrů
nejsme, protože jsme začínali spíše
v okresním přeboru a postupně jsme
se propracovávali, zápas za zápasem,
do vyšších soutěží.
K tomu, aby se manšaft propracoval
do nejvyšší soutěže, musí být především správným a soudržným týmem,
v němž má každý svůj úkol. Někdo
je dělník, takový záložník, co všechno oběhá a oddře, jiný se potuluje
na špici, ale ve správné chvíli umí dát
gól. A další je stoper, přes kterého
soupeř prostě neprojde.
Trochu mi z toho fotbalového vypadávají naše teplárenská děvčata, ale
jistě chápou, že to je stejnou měrou
také o nich – ostatně i ženy už fotbal
nejen sledují, ale i hrají.
Někdy nám tu hru kazí rozhodčí, který
ne vždy píská rovinu, ale i s tím se umíme nějak vyrovnat. Nejhorší jsou fauly.
My hrajeme čistě, soupeři ne vždy.
Jsem toho našeho týmu kapitánem
a jsem na něj pyšný. Ale vím stejně jako mých 270 spolupracovníků
v Plzeňské teplárenské, že dostat se
do ligy mistrů je těžké – ale těžší je se
v ní udržet.
Myslím, že i to zvládneme.
Tomáš Drápela
generální ředitel

Bez osobních prohlídek

Jak se (nám) tu líbí

Premiér Bohuslav Sobotka, který navštívil naši teplárnu a především stavbu spalovny, je hlídán ochrankou. To mu nevyčítejme, není to žádný jeho výmysl, je to
zákonem a ten musí dodržovat.

Shakespearova komedie „Jak se vám líbí“ z přelomu 16. a 17. století je plná hýřivé radosti ze života a veselí. V tom se od sociologického průzkumu, provedeného letos na jaře v plzeňské teplárenské přece jen trochu liší, i když průzkum
vyvolává také spíše pocity uspokojení než smutku.
Shodné jsou ale v tom, že popisují propletenec lidských vztahů, zájmů, představ, přání a cílů.
121 respondentů, zaměstnanců teplárny, se průzkumu zúčastnilo zcela dobrovolně a anonymně, představuje to 44% z osazenstva našeho podniku. To je
statisticky velmi důvěryhodný vzorek napříč profesím, pracovním zařazením,
vzděláním i věkem (tabulku se složením respondentů najdete v předcházejícím čísle Teplárníka – Zima 2014).
Pokračování na druhé straně ...

Pokračování na druhé straně ...
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Jak se (nám) tu líbí

Podobné oslavy, jako byla ta naše ke 20.letům
teplárny začínají obvykle decentně

... pokračování z první strany.

Devětatřicet otázek prolínalo všemi oblastmi vztahů zaměstnanců k teplárně, podívejme se na některé podrobněji.
- že je teplárna vedena správným směrem si myslí 85% respondentů průzkumu, že spíše ne pak 6%. Devět procent na to nemá názor.
- že práce v teplárně není úplná selanka potvrzuje 66% dotázaných, když
říká, že na pracovišti dochází občas ke konfliktům. Podle 2 % k nim dochází často, ale podle 32% nikdy.
- zdroj konfliktů vidí 23% lidí ve špatné komunikaci, 21% v nedostatečné
spolupráci mezi jednotlivci a 22% v technických nebo technologických
problémech. Na vrub vedoucího jdou konflikty podle průzkumu jen
v 17 % případů.

Jaká je celková atmosféra na Vašem
pracovišti
(ve Vašem
nejbližším
pracovním
Jaká je celková
atmosféra
na Vašem
pracovišti
kolektivu)?
(ve Vašem nejbližším
pracovním kolektivu)?

- „nadřízení“ dostali docela dobré vysvědčení v tom, že podle 78% odpovědí jsou VŽDY ochotni pracovníka vyslechnout, podle 21% občas a jen
z jednoho procenta nikdy.
- obávaný pracovní stres pociťuje 16% respondentů více, než by si přáli,
ale 71% ho pociťuje úměrně svojí pracovní pozici („něco za něco“). 13%
respondentů je v naší teplárně úplně v klidu a bez stresů.
Výsledky objektivního průzkumu dávají možnost vylepšit mnohdy bez
velkých nákladů skryté problémy, které vnitřní rozvoj Plzeňské teplárenské brzdí. Jen s tou nešťastnou prašností (viz graf ) je to prostě v převážně
uhelné teplárně problém – co si budeme zastírat.
Za podklady z průzkumu děkuje Teplárník Aleně Patzenhauerové.
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Dámy v podatelně
Když vstoupíte hned do první místnosti v přízemí nové administrativní budovy, ocitnete se v království Sonji Liškové – v podatelně. Zpravidla na ni není
moc vidět, protože je ukrytá za dřevěnou konstrukcí pro většinu podatelen
typickou – se spoustou „chlívečků“ na ten či onen dokument nebo dopis. Pro
Teplárníka přece jen vykoukla mezi svoje svěřenkyně.
Těch pět krasavic jí obvykle dělává společnost na okenním parapetu, ale pro
nás je přemístila na viditelnější místo. Dovolte, abych vám je představil (zleva):
Ta rozpálená v červeném je Topíto, je vybavena pytlíkem s peletkami, žlutá
rozzářená Svítíto má pochopitelně žárovku. Vedle ní unaveně sedí trochu
ušmudlaná v hnědém Uklízíto, vybavená koštětem. Zlí jazykové tvrdí, že je
stále ještě vyčerpaná po svém čarodějnickém letu 30. dubna. Ale vrátila v pořádku zpět na základnu v podatelně a s paní Sonjou, která podle svých slov
také ten večer poletovala, se ani nepotkala, využila prý jiný letecký koridor.
Modrá romantická na pravé straně je pochopitelně nepřístupná Chladíto a ta
zcela napravo v tmavě zeleném a s konvičkou v ruce pak Sklízíto.
„Vytvořit tyhle figurky charakterizující teplárenské činnosti byla krásná práce
a hlavně – kdo si hraje, nezlobí,“ říká sama o sobě Sonja Lišková. Tak se všichni
společně tvařme, že jí to věříme ...

Moderátor večera Petr Jančařík, hlavní organizátorka Alena Patrzenhauerová a generální ředitel
Tomáš Drápela při losování výherců slosovatelných vstupenek

Zájezdy za hranice všedních teplárenských dnů
vyhráli ... Musíme se jich zeptat, jak se jim tam líbilo – v příštím čísle Teplárníka.

Bez osobních prohlídek
... pokračování z první strany.
Příslušníci Útvaru pro ochranu ústavních činitelů dílem premiéra doprovázeli, ale dílem jej očekávali už na místě, aby prověřili celý prostor z pohledu
bezpečnosti. Jsou fešní hoši, jak konstatovalo dámské osazenstvo Plzeňské
teplárenské – úměrné výšky, svalnatí a vysportovaní, umytí a navonění…
prostě frajeři.
Zlí jazykové v teplárně tvrdí, že mnohé dámy zalitovali, že před kontaktem
s premiérem nedošlo až na osobní prohlídky. Ale to je jen drb, který bychom
v Teplárníkovi nikdy neotiskli.

Komentáře netřeba

