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za řešení problematiky spalování mláta ekonomicko technické modely

za nadstandardní plnění zadaných úkolů
i nad rámec povinností

za zodpovědný a svědomitý přístup
na pozici hlavní účetní

za dlouhodobě dobré pracovní
výsledky

za iniciativní přístup k provozování TG
s maximální účinností

Zatim dobrý
Ten vtip jsem poprvé zaregistroval ve slavné kovbojce Sedm statečných z úst Steva McQuina. Chlap
letící z desátého patra si v polovině
pádu říká: Zatím je to dobrý….
Vzhledem k tomu, jak se te
vyvíjejí podmínky pro české teplárenství, mě napadají podobné
myšlenky. Letošní rok sice dopadá
pro Plzeňskou teplárenskou hospodářsky dobře, plány na příští rok
jsou realistické a na žádný velký
průšvih si v souvislosti s letopočtem 2010 vzpomínat nebudeme, jenomže odborně řečeno:
Důležitý je nejen aktuální stav,
ale také trendy. Směr, kterým se
české teplárenství ubírá, kam
směřuje.
Mám silný pocit, že nám začínají
všichni házet klacky pod nohy.
Nejen těžaři (ačkoliv náš hlavní dodavatel uhlí se zatím chová korektně), nejen velcí vlastníci biomasy, ale především legislativci na národní i evropské úrovni. Jako by jim
zásobování více než milionu českých domácností teplem, a to za
velmi slušných ekologických podmínek, vůbec neleželo na srdci.
Zde není dostatek prostoru situaci kolem teplárenství podrobně
rozebírat, ostatně náš Teplárník
k tomu ani není určen. Chci tu jen
všem svým 250 spolupracovníkům
v Plzeňské teplárenské otevřeně
říci, že nás nejspíš čekají těžší
časy, než jsme byli doposud zvyklí. Vím, že se naši hlavní zákazníci
– plzeňští občané, mohou spolehnout na vaši pracovitost, důslednost a technický um. Za to, že
tyto vlastnosti zdrcující většina
z vás potvrzuje dnes a denně, vám
te na konci roku chci jménem
vedení společnosti poděkovat.
Spoléháme na vás i v příštích
časech, a už budou trendy jakékoliv. Společně to zvládneme.
Tomáš Drápela
generální ředitel
Plzeňská teplárenská

Štěstí? Přeje připraveným!
Přesně stejný titulek byl na
první straně Teplárníka už jednou – koncem zimy 2008/2009.
Tehdy se porouchal jeden z páteřních horkovodů těsně pod
Muzeem a byla z toho velká mediální atrakce, kterou ale Plzeňská teplárenská bravurně zvládla. Tentokrát to naštěstí nebyla
porucha takových rozměrů.
Platí to vždycky, nebo skoro vždycky. K poruchám dochází zásadně
o víkendu a na „nejblbějším“ možném místě. To platilo i v neděli 28.
listopadu 2010. Jak se později
ukázalo, za vše mohla asi deseticentimetrová trhlina v předizolovaném
potrubí 150 mm na rozhraní Vinic
a Sylvánu. Přesně tam, kde končí
starý (a dobrý!) socialistický kolektor

a sítě se z něj rozcházejí každá svojí
cestou přímo v zemi – hotová změ!
ČEZ si hned u tohoto vyústění zbudoval trafostanici a z místa poruchy
do ní pronikala pára, což by se u kvalitně zhotovené stavby stát nemělo.
A tak už od sobotního večera začala v oblasti Sylvánu vypínat elektřina a „čezáci“ ji vždy znovu a znovu
zapínali. Elektrická zařízení v trafostanici definitivně vyhořela až ráno
a tím se zastavily i všechny předávací stanice systému zásobování teplem na Sylvánu – bez tepla zůstalo
600 bytových jednotek. Tou dobou
už si lidé všimli i páry, unikající z trávníku vedle trafostanice.
Hned se ozvali i novináři, toužící
po nějakém dramatu. Bylo jim třeba
vysvětlit, že příčina poruchy netkví ve

Pokousaný Kuna
Hezkou tradicí se stává charitativní dražba kalendářů Plzeňské teplárenské. Po loňském nebývalém
úspěchu s kalendářem pro rok 2010
s řadou žijících plzeňských osobností, přišly letos před Vánocemi na
řadu plzeňské osobnosti už nežijící
v kalendáři pro rok 2011, a měly
úspěch ještě větší.
Podrobnosti jste našli na osmé
straně Plzeňského tepla a tak jen
připomeňme, že po 141 tisících
korunách si z dražby odnesli Pavel
Janouškovec pro Městskou charitu
(schovaný za předsedou představenstva Plzeňské teplárenské

Pokračování na str. 2

Jindřich Šíp, Petr Čurda, lopata a krumpáč ve výkopu.

Já jsem vám to slíbil (5)

Romanem Jurečkem), Naa Erbová
pro dětský domov Domino a Martin
Kuna pro psí útulek.
Právě M. Kuna ale přišel s ovázanou rukou a postěžoval si, že
za loňské peníze z aukce teplárenského kalendáře útulek rozšířili,
starají se o více psů a právě
ho jeden z přírůstků pokousal. Jak
je z fotografie patrné, přestože
je dočasně jednoruký, obálku se
141 tisícikorunami od R. Jurečka,
který je ideovým otcem kalendářů
i jejich dražeb, převzít dokázal.
Doufejme, že za rok to bude bez
zranění.

Sérii úspěšných filmů, třeba
o Rambovi, připomíná svojí pětkou
v závorce tento titulek. Kdysi ta
slova vyslovil generální ředitel Pl-

zeňské teplárenské Tomáš Drápela
s tím, že pokud udělají zaměstnanci
všechno pro to, aby se firmě dařilo,
Pokračování na str. 2

Naše hospodářské výsledky
očekávaný výsledek 2010
tržby za teplo

plán na rok 2011

981 mil. Kč

959 mil. Kč

tržby za elektřinu

1.195 mil. Kč

1.357 mil. Kč

tržby celkem

2.346 mil. Kč

2.467 mil. Kč

560 mil. Kč

428 mil. Kč

HV před zdaněním

Já jsem vám to slíbil (5)
Dokončení ze str. 1

poznají to nejen na svých výplatních
páskách, ale každoročně i na oslavě
ke konci roku. A protože hospodářské výsledky (viz tabulka na straně
1) dopadly dobře, už popáté se teplárníci veselili v plzeňské Alfě. Teplárník byl u toho.

všech teplárenských zařízení i během oslavy - najdete je na „filmu“.
Jan Vozka ve vrátnici je už teplárenským důchodcem a pracuje prý dále
především proto, aby si vydělal na
benzín. Milan Krofta z Plzeňských
služeb na nonstop dispečinku cent-

sincový plán, protože se aktuálně
pálí dva a půl tisíce tun uhlí denně
a k tomu 700 tun štěpky. V srdci teplárny, na velíně, se ovšem Ondřej
Ženíšek a ostatní operátoři těšili na
desátou hodinu večerní, kdy je měli

Byl to dusot

Další komentáře jsou asi zbytečné, skoro všichni čtenáři Teplárníka se oslavy zúčastnili. Tak raději
otiskujeme sérii obrázků s tím, že
stejně jako před rokem jsou nejen
tyto fotografie, ale i spousta dalších,
Taneční parket se sice zaplňuje postupně, ale kolem desáté večerní už na něm
nebývá k hnutí.

Některé parametry oslavy se
stávají příjemnou tradicí. Týká se to
nejen úvodního vyhlášení oceněných pracovníků, a to jak ze samotné teplárny, tak i z dceřiné společnosti Plzeňské služby, ale také
spousty jídla a dostatku nápojů. Tradicí je i bowlingový turnaj, zpěvačka
Jana, a s postupujícím večerem stále odvážnější taneční kreace.
Teplárník si ale letos vzpomněl
také na ty, kteří museli zajišovat
bezporuchový a bezpečný provoz

Mens sana in
corpore sano

rálního zásobování teplem pro Plzeň
jen zaskakoval, aby se prý kolegové
mohli nerušeně veselit. Jozef Balogh
na zauhlování, kterého označil jeho
šéf za „svého nejlepšího důchodce“,
absence na večírku neželel, nebo
měl večer ještě spoustu ježdění pro
manželku a zetě – prý hotový taxikář. Velín zauhlování neopouštěl
Pavel Beran a tak si na oslavě mohl
výrobní ředitel Zdeněk Dongres
mnout ruce a sdělit Teplárníkovi, že
se díky počasí asi podaří splnit i pro-

přijít vystřídat. Jak řekli, tak udělali –
taxíky byly nachystané a těsně po
dvaadvacáté hodině už byli v Alfě
také.
V Alfě letos nechyběla ani příjemná novinka. V přilehlé místnosti
u hlavního sálu vystřídal elektronickou střelnici improvizovaný vinný
sklípek Zdendy Fojtíka z Čejkovic.
Například jeho alibernet hodnotí
Teplárník velmi vysoko, potvrdila
to i jeho spotřeba během večera
(spotřeba alibernetu, nikoliv spotřeba Teplárníkova).

Udala se sama

V Novém Městě na Moravě budou
ve dnech 18. – 20. února 2011
probíhat České sportovní zimní
firemní hry. Soutěžit se bude
v disciplínách:
w sjezdové lyžován
w snowboard
w hokej
w curling
w squash
w orientační běh na sněžnicích
w poker
w běžecké lyžování
w bowling

Případní zájemci neváhejte a přihlaste se u A. Patzenhauerové,
R. Klimeše, M. Kolaříka
nebo J. Lukeše.

Kdo první pošle na adresu
Teplárníka správný překlad
latinského citátu v titulku,
získá láhev šampáňa.

Někdo tančí s partnerkou, jiní raději
s lahvičkou vína.

Někdo tančí jen očima. Proč ne? V Alfě
není nic povinné, ani tanec.

Štěstí? Přeje
připraveným!
Dokončení ze str. 1

Zúčastní se Plzeňská
teplárenská?

Soutěž:

k mání na CD u hlavní ředitelky celého večera Helči Těthálové.
Škoda jen, že nikdo nerozluštil
hádanku z předcházejícího čísla
Teplárníka a tudíž si nikdo nemohl
přijít pro lahvičku nového Beaujolais.
Přitom stačilo jen mrknout na Wikipedii na netu.
Každopádně se už všichni těší na
oslavu do roka a do dne. Co pro její
uskutečnění musíme všichni udělat,
to najdete v pravé části tabulky na
str. 1. Aby T. Drápela mohl zase dodržet slovo, protože nám to slíbil...

Asistentka představenstva a tisková mluvčí Plzeňské teplárenské
Petra Siegerová prokazatelně není
blondýna, ale tmavovláska. A nezískala na Západočeské univerzitě
titul JUDr., ale Ing. v oboru ekonomie. Ale bez ohledu na tyto skutečnosti se i jí občas zadaří.

Když se po teplárenském netu rozšíří informace, že na parkovišti u „chemičárny“ se nesmí parkovat, nebo se
tam bude kopat, je dobře brát ji vážně.
Což Petra neučinila, a tudíž měla
starosti, jak je zřejmé z fotografie…
Polehčující okolností je, že se Teplárníkovi napráskala sama.

špatné teplárenské přípravě na
zimu, protože do hloubky 3,6
metru mráz fakt neproniká, nebo
nežijeme na Sibiři.
Montéry z teplárny a z firmy
AZS 98 pak čekala opravdová
lahůdka – obnažit sítě těsně za
výstupem z kolektoru v hloubce
3,6 metru, lokalizovat přesně
místo trhliny a horkovod opravit.
Postupně se ukázalo, že místo
závady se navíc nachází těsně
pod plynovým potrubím. Oprava
trvala až do večera, protože možnosti využití techniky při výkopu
byly, vzhledem k umístění sítí,
velmi omezené. Nejvíc se dostaly
ke slovu krumpáče a lopaty
v rukách Josefa Černíka, Václava
Hucla, Zdeňka Nováka a Marka
Šedivce. Jindřicha Šípa a Petra
Čurdu s nimi zastihl i Teplárníkův
objektiv.
Až těsně před půlnocí v neděli
28.11.2010 přišla do Teplárníka
SMS od Tomáše Čiháka: Hotovo.
Zprovozněno 23:40.
Ještěže sněhová kalamita přišla až následující den…

Bez komentáře.

V obležení byl nejen bar, ale i bowling.
Prostě (tekutý) chléb a hry. Panem et
circenses.

Pouze pro černé! Vlasta Černá, operátorka zauhlování a Rudolf Černý, teplárenský důchodce.

Lhář je ten, kdo lže když nemusí
V loňském roce prasklo na
jednu světoznámou tiskovou
agenturu, že falšovala řadu fotografií, které publikovala z nejrůznějších míst světa. Prostě si
trochu uzpůsobili realitu vlastním potřebám. Teplárník nemůže zůstat pozadu za takovým
světovým trendem!
My, teplárníci, víme, že z našeho komína uniká už především jen pára. Pokud s ní i nějaké zplodiny (žádný oheň není
bez zplodin), lidské oko není
schopno je většinou vůbec zaregistrovat. To co vidíme nad
komínem je prostě jen a jenom
pára. Z chladicích věží už z principu vůbec nic jiného než pára
unikat prostě nemůže. Ale
vykládejte to laikům… My jim ty
fotografie prostě trochu upravit
musíme!

Shodneme se, že na fotografii
to vypadá opravdu děsně.
A když je navíc trochu pod mrakem…. viz fotografie vlevo. Moderní technika umožňuje ale
hotové zázraky – viz fotografie
vpravo. Ano, opravdu je to stejný
obrázek.
Autorem je Radek Černý z naší
teplárny, známý svojí zálibou
v létání. Fotografoval z výšky 600
metrů z asi kilometrové vzdálenosti 200mm objektivem. Úpravu
má na svědomí Teplárník.
„Někdy na jaře ještě něco
nafotím,“ slibuje teplárenský
pilot. „Musí se ale sejít několik
faktorů – slušné světlo, já ve
vzduchu a hlavně nezapomenout
foák!“
Takže se můžeme těšit na foto
Plzeňské teplárenské i s dokončenou novou správní budovou.

Šárka Culková, hlavní účetní, oceněná
pracovnice Plzeňských služeb, si ráda vyzkoušela bowling. Body prý sčítala bravurně z hlavy.

Také oceněná, také hlavní účetní, ale
z teplárny. Janu Spěváčkovou má generální ředitel nejspíš nejraději, protože
ostatní oceněné nelíbal.
Teplárník, čtvrtletník pro zaměstnance.
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