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DO ROKU 2030 BEZ UHLÍ:
Obří rekonstrukce a nižší
tepelné ztráty
TEPLO PRO ZÁTIŠÍ:
Dodáváme teplo
pro nové byty
v Plzni.
MARTIN BAXA:
Teplárna jde
správným
směrem.

generální manažer HC Škoda Plzeň

Martin Straka:

CHCEME
PLAY-OFF

SOUTĚŽ O DRES!

NAŠI ZÁKAZNÍCI
RÁDI VIDÍ ZIMU

z okna vyhřátého bytu
BEZPEČÍ

komfort

spolehlivost

Ve vašem domě nehrozí
nebezpečí výbuchu, požáru
nebo otravy zplodinami nedokonalého spalování jako třeba
u vytápení zemním plynem či
tuhými palivy.

Zapomeňte na staros� se
zajištěním tepelné pohody.
Jediné, co musíte udělat, je
na začátku topné sezóny
otočit ven�lem radiátoru.

Potřebná tepelná zařízení
mají minimální prostorové
požadavky. Jsou prak�cky
bezobslužná a minimálně
hlučná. Lze je individuálně
monitorovat a řídit dle vašich
požadavků.

žádné zbytečné
výdaje

teplo bez
kompromisů

ohled NA životní
prostředí

Cena tepla z většiny tepláren
je nižší než při vytápění
zemním plynem nebo elektřinou. Odpadá i inves�ce do
pořízení kotelny a náklady na
její provoz.

Než kývnete na nabídku
na změnu vytápění vašeho
domu, zjistěte si nejdříve
všechny informace.
Rádi Vám poradíme. Napište na
inbox@plzenskateplarenska.cz
nebo zavolejte na 800 505 505.

Většina tepla se vyrábí kombinovaným způsobem společně
s elektřinou. Tím se šetří
palivo a zlepšuje ovzduší.
Využíváme také obnovitelné
zdroje energie.

Díky dálkovému vytápění se naši zákazníci mohou celý rok
spolehnout na komfortní a spolehlivé dodávky tepla.
Zjistěte více na:
www.plzenskateplarenska.cz
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letošní chladnější léto je za námi a Vy máte v rukou
naše již tradiční podzimní vydání časopisu Plzeňské
teplárenské RELAX.
Opět Vás mohu ubezpečit, že veškeré naše výrobní
zařízení bylo v průběhu letních měsíců řádně prověřeno, opraveno a celkově připraveno tak, aby v případě potřeby zajistilo Vaši tepelnou pohodu. Podzim
tedy může, alespoň z našeho pohledu, začít.
Loni jsme v tomto čase potěšili fanoušky fotbalu
rozhovorem s trenérem FC Viktoria Plzeň Adrianem
Guľou. Letos si přijdou na své fanoušci hokejového
klubu HC Škoda Plzeň. Čas si na nás našel jeho majitel
a guru plzeňského hokeje Martin Straka. V souvislosti
s tímto rozhovorem můžeme slíbit jednomu úspěšnému vylosovanému luštiteli naší křížovky nový hokejový dres.
Novými dodávkami tepla v rámci první etapy projektu „Revitalizace území „Línská – Kreuzmannova“ se
pochlubíme v článku na straně 8.
„Do roku 2030 bez uhlí“ zní název článku na straně 5,
ve kterém Vám prozradíme, jakými postupnými kroky
se budeme chtít k tomuto cíli dekarbonizace Plzeňské
teplárenské dostat.
O tom, že ani ekologie a fauna nám nejsou cizí Vás
přesvědčíme v článku o našem včelaření na střeše
spalovny ZEVO Plzeň a samozřejmě Vás neošidíme
ani o typy na výlety v okolí Plzně.
Zajímá Vás názor primátora Plzně Martina Baxy
na naši teplárnu? Potom si nezapomeňte přečíst
rozhovor na straně 10.

Exkluzivně
Martin Baxa: Teplárna jde
správným směrem

str. 10

Na závěr Vám přeji krásný podzimní čas plný tepelné
pohody a zajímavého čtení.

Křížovka
Luštěte a vyhrajte dres
HC Škoda Plzeň

str. 11

Jakub Vojta, BBS
obchodně-technický ředitel
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aktuálně

BĚH PLZEŇSKÉ
TEPLÁRENSKÉ 2021

Poslední prázdninová sobota patřila
u Boleveckých rybníků tradičně
běžcům. Už po osmé se uskutečnil
Běh Plzeňské teplárenské. Na start
se postavilo celkem 210 běžců.
Čestným hostem byl zlatý medailista
z Olympijských her v Mexiku 1986 ve
střelbě z malorážky Jan Kůrka.
Osobně několik závodů odstartoval.
Vítězem hlavního běhu na 5,5 km se
stal vodňanský běžec Roman Budil.
Doběhl v čase 17:56, čímž jen
o 5 sekund zaostal za traťovým rekordem. Mezi ženami byla nejlepší
Monika Houšková. Její čas byl 21:34.
Nový traťový rekord padl v běhu
na 3,5 km. Jeho autorem je Pavel
Štěpánik z AK Škoda Plzeň a jeho čas
byl 10:57. Obhájil tím své loňské
vítězství a vlastní rekord vylepšil
o neuvěřitelných 50 sekund. Senzace
se zrodila také mezi ženami. Vůbec

nejrychlejší byla Soňa Müllerová
z TJ Baník Stříbro. Doběhla s časem 14:19
a to znamenalo, že traťový rekord překonala o 53 sekund. Potvrdilo to velmi
kvalitní startovní pole letošního ročníku
i dobré běžecké podmínky – teplota
okolo 20 °C, vlhký vzduch po dešti.
Děti soutěžily v rámci Běžeckého poháru
mládeže Plzeňského kraje. Jejich trasy
vedly v lesích okolo kempu Ostende
a měřily 300 m, 750 m, 1,1, km, 2 km.
Na stupně vítězů se postavil například
Patrik Čech a Kateřina Šilhánková
z AC Domažlice nebo Ema Nováková
a Vojtěch Musil z AK Škoda Plzeň.
Doprovodný program zpestřili svou
návštěvou a autogramiádou hokejisté
HC Škoda Plzeň David Kvasnička a Martin
Lang. A jak se mezi přítomnými nechal
slyšet předseda představenstva Plzeňské
teplárenské Roman Jurečko, příští ročník
prý bude opravdu velký. Tak zase za rok
u Boleváku.
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Tlak ze strany Evropské unie na odklon
od spalování hnědého uhlí je patrný na
první pohled. Za každou tunu vypouštěného CO2 do ovzduší si musí teplárenské společnosti kupovat „odpustky“,
tedy emisní povolenky, jejichž cena
v poslední době enormně roste. Ještě
v roce 2019 jedna emisní povolenka
stála 20 eur, od té doby se cena téměř
ztrojnásobila. Dnes se pohybuje okolo
60 eur, což představuje roční náklady
plzeňské teplárny v této oblasti cca 500
mil. Kč.

řekl. Přechod na plynové turbíny má stát
až čtyři miliardy korun. Podnik už na něj
šetří. Prvním „zeleným“ krokem plzeňské teplárny v rámci dekarbonizace je
projekt
Navýšení
spoluspalování
biomasy na kotli K6. O co se v tomto
projektu jedná, vysvětlil jeho manažer
Pavel Mužák: „Realizace této investice
nám umožní zvýšit množství spoluspalované biomasy s hnědým uhlím z původních 40 % až na 80 % energetického

..................................................

aktuálně

DO ROKU 2030
BEZ UHLÍ

podílu v palivu při současném zachování
jmenovitých parametrů kotle. Zvolené
projektové řešení nikterak neomezuje
ani případný budoucí přechod na spalování 100 % biomasy.“
Po uvedení kotle do provozu bude
provedeno v rámci jeho zkušebního
provozu seřízení a optimalizace spalovacího procesu na nový mix paliv. Celý
projekt by měl být hotový už letos
na podzim.

......................................................................................................

Plzeňská teplárenská v souladu s evropskými trendy připravuje projekt dekarbonizace,
postupného
odklonu
od spalování hnědého uhlí, a to do roku
2030. Směr postupné dekarbonizace
shrnul generální ředitel společnosti
Václav Pašek: „Nahradit spalování uhlí
může jen energetické využívání odpadů,
spalování biomasy a plyn. A my z těchto
tří pilířů budeme mít letos dva
na 100 procent hotové,“ řekl. Projekt
dekarbonizace, jejíž start schválilo
25. května představenstvo, chce mít
podnik hotový do roku 2030. „Zbavíme
se uhlí a nebudeme platit drahé emisní
povolenky,“ řekl. Přechod na plyn je
společný projekt s EPH, s nímž sdílíme
informace z celé Evropy, kde působí.
„Chceme si sáhnout až na polovinu
nákladů z Modernizačního fondu EU,“

www.plzenskateplarenska.cz

Úprava kotle K6 pro navýšení spoluspalování biomasy
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HC ŠKODA PLZEŇ: MARTIN STRAKA

rozhovor

CHCEME PLAY-OFF

‚

Číslo 82, Stračena, střelec zlatého gólu Plzně,
zlatý olympionik z Nagana, mistr světa z Vídně,
nejlepší hokejista sezóny 2008/2009, srdcař
a majitel klubu HC Škoda Plzeň – Martin Straka.
Ikona českého hokeje, ale i nejprestižnější
zámořské NHL se po skončení aktivní hráčské
kariéry naplno věnuje svému domácímu extraligovému klubu, se kterým chce opět patřit mezi
ty nejlepší. Po covidové sezóně je tu ročník,
ve kterém bude Plzeň spoléhat nejen na posily
ze Švédska, ale konečně i na (doufejme) početnou diváckou kulisu. Martin Straka ale nezapomíná ani na důležitou výchovu hokejové mládeže, na své kariéře v NHL by neměnil vůbec nic
a rád si sjede třeba Berounku.
RELAX
RELAX
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V kom tedy vidíte budoucí oporu
kádru?
Máme nově v sestavě dva útočníky
ze Švédska Ludwiga Bromstranda
a Gustafa Thorella. Spoléháme také na
naše odchovance Petra Kodýtka nebo
Filipa Suchého. Ti kluci tady už s námi
nějakou dobu jsou, každým rokem se
zlepšují a teď ta tíha bude na nich.
A ještě bych zmínil i zkušeného Tomáše
Mertla. Tohle jsou jména, na které
budeme vsázet.
V předešlých letech jste z řad cizinců
vybírali hlavně Kanaďany. Proč teď
padla volba na borce ze Švédska?
Sledovali jsme je už minulou sezónu. Pro
nás bylo určující, že známe švédskou
mentalitu,
kluci
jsou
pracovití
a v podstatě se o ně nemusíme moc
starat. Fyzicky jsou vždy připravení na
sto procent. Z našeho pohledu je
Švédsko v rámci Evropy hokejovou
špičkou. Za sebe musím říct, že kluci
vypadají skvěle.
Děsí vás letošní strašák, kdy týmy
můžou i sestoupit?
Samozřejmě někde v hlavě to tam je.
Musíte na to myslet, protože poslední
v lize automaticky sestupuje a čtrnáctý
tým pak hraje o sestup s vítězem první
ligy.

Server NHL.com nedávno vzpomínal na
vaši zámořskou éru a nabídl řadu
vašich akcí a gólů. Na které období
v zámoří vzpomínáte nejraději?
Rád vzpomínám na vše. Ať už jde
o začátky, kdy jsem v devatenácti letech
začal v NHL hrát, neuměl anglicky, pak
přišlo lepší období, kdy jsem byl už
zkušenější, ale i závěr celé éry byl velmi
příjemný. Už mi bylo přes třicet, vnímáte, že se blíží konec a o to víc si to užíváte. Všechno to bylo moc hezký. Nic bych
neměnil.
Ve kterém klubu jste se cítil nejlépe?
Asi v Pittsburghu, kde jsem byl devět let.
Byl to můj druhý domov. Znal jsem tam
spoustu lidí, měl tam zázemí, fakt jako
doma. Hezké to ale bylo i v New Yorku –
velké město, skvělé prostředí, tam jsme

měli opravdu všechno. Byla to paráda
zkusit si něco takového na sklonku
kariéry.
Řada sportovních odborníků na NHL se
shoduje, že zlatá éra devadesátých let,
která byla plná hvězd, individualit… se
už opakovat nebude. Čím to, že tady
není další Jágr, Hašek, Straka?
My jsme byli poznamenáni komunismem a to znamenalo, že pokud ses
chtěl někam dostat, musel jsi fakt něco
umět. Vyrůstali jsme v době, kdy se
chodilo pořád ven, a buď se hrál fotbal
nebo hokej. Nebyli jsme poznamenáni
žádnými počítači nebo mobily. Teď to
děti mají jinak. Opět se vrátím k té
mentalitě, ale když jste ve Švédsku, tak
vidíte, jak všichni jezdí na kolech, jsou
venku a jsou aktivní. My se tady neustále vozíme v autech a jsme strašně pohodlní. Jako děti jsme hokej milovali
a chtěli ho dělat. Dnes mám pocit, že to
chtějí hlavně rodiče, aby jejich děcko
hrálo hokej nebo fotbal.

..................................................

Vnímáte právě vlastní odchovance jako
budoucnost plzeňského hokeje?
Samozřejmě práce s mládeží je důležitá
napříč celým hokejem. Vždy ale musíte
umět rozlišit, kdo na to má a kdo ne. Ti
kluci musí vědět, že místo v sestavě si
musí zasloužit, že to není automatické.
Osobně mám po těch všech letech, co
tady v Plzni jsem, hodně dobrý pocit ze
současného dorosteneckého týmu.
Ohromné díky za naši mládež patří
právě partnerům, jako je Plzeňská teplárenská a další. Bez nich bych by to bylo
v podstatě nereálné.

rozhovor

Jaké máte cíle s týmem pro letošní
sezónu?
Tým prošel změnou, do Budějovic
odešel Milan Gulaš, který v lize jednoznačně dominoval, a odpovědnost teď
budou muset převzít jiní hráči. Náš cíl je
jasný, a to play-off.

Jak jste strávil léto, když jste si chtěl
například od hokeje tzv. odpočinout?
My jsme si to užili na vodě. Sjížděli jsme
Berounku a letošní podmínky byly fakt
super. Všude hodně vody, takže jsme se
parádně svezli a mnohdy ani nemuseli
moc pádlovat. Počasí sice bylo jak
na houpačce, ale i tak to bylo fajn.

Jakou hru chce Plzeň hrát pod vedením
trenérů Václava Baďoučka a Miloše
Říhy?
Určitě útočnou. Nechceme na soupeře
vyčkávat, ale naopak být aktivní, napadat, vynutit dělat druhý tým chyby
a z toho dávat góly.
Kdyby nastal nejhorší epidemický
scénář, umíte si představit i letošní
sezónu bez diváků na stadionu?
Ne, taková sezóna by už fakt nedávala
smysl. Loni jsme to nějak zvládli, ale
představa, že by se i letos hrálo bez
fanoušků, je např. z pohledu financí až
skoro likvidační. Obávám se, že bychom
mohli ztratit klíčové partnery. A samozřejmě pak tu jde i o diváckou kulisu,
kvůli které se ten hokej vlastně hraje.
Zkrátka hrát bez diváků by byla katastrofa.
Plzeňská teplárenská vám jako partner
pomáhá s výchovou hokejové mládeže
a vašich budoucích odchovanců.

www.plzenskateplarenska.cz

Martin Straka slaví historicky první titul Plzně, rok 2013
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TEPLO PRO ZÁTIŠÍ

zajímavos�
Nově dodáváme naše bezpečné,
spolehlivé a ekologické teplo do nových
77 bytů v lokalitě Zátiší. Ty slouží lidem
od června a spadají pod první etapu
bytového projektu Revitalizace území
Línská – Kreuzmannova. Je to největší
bytový projekt Plzně za posledních
15 let.

První etapa zahrnovala stavbu bytových
domů 1 až 7 a 18 a výměníkovou stanici
tepla, kterou realizovala právě Plzeňská
teplárenská. Pro byty tady slouží výměníková stanice o výkonu 2× 600 kW a je
umístěna v samostatné budově.
Ze stanice byly rozvedeny dvoutrubkové
teplovody a z nich byly následně vyhrdleny teplovodní přípojky do jednotlivých

bytů. Noví nájemníci tak dostali jedinečný tepelný komfort, který je pro ně zcela
bezúdržbový a zcela bez starostí. V případě potřeby se můžou, stejně jako ostatní
naši zákazníci, kdykoli obrátit na naši
bezplatnou zelenou linku 800 505 505.
Náklady na revitalizaci celého území byly
vyčísleny na 405,7 milionu korun. Druhá
etapa bude dokončena do září 2022.

VČELAŘÍME NA ZEVU
je nejmodernějším
zařízením na zpracování odpadu, tak
i
úly
disponují
nejmodernější
technologií na monitoring včel. Doslova
se jedná o chytré
úly!

Od června včelaříme přímo na střeše
ZEVO Plzeň v Chotíkově. Okolní lesy a
pole nabízí pro včely ideální podmínky
ke sběru nektaru. Zatím jsou na střeše
spalovny dva úly. A protože ZEVO Plzeň

Za vývojem technologie s umělou inteligencí stojí včelař
Pavel Mach. „Dokážeme na dálku sledovat, jak se včely
chovají a zda jsou v pořádku. Umíme
zjistit, zda nejsou ve stresu, zda mají
optimální podmínky a neprožívají například tzv. stísněnost, tedy zjednodušeně
řečeno, jestli není úl přeplněný,“ popisuje

Mach. Úly jsou také osazeny GPS senzorem a kamerami, díky kterým může včely
pozorovat kdokoli online (naskenujte
telefonem QR kód u článku) přímo
z útrob úlu. První letošní med navíc
včelaři podrobí testům, které by měly
určit, že životní prostředí v přímé blízkosti spalovny není škodlivé. „Včely a med
jsou poměrně dobrým filtrem, ze kterého
se dá určit kvalita okolního prostředí.
Nicméně už to, že včely nektar bez
problémů do úlů nosí, svědčí o tom, že by
mělo být vše naprosto v pořádku.
V opačném případě by to třeba ani
nepřežily,“ dodává Pavel Mach. O včelích
úlech na spalovně budeme pokračovat
také v jarním čísle.

online kamera z úlu
naskenujte QR kód telefonem
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TIPY NA VÝLET

výlety

Romantická zřícenina hradu z roku
1300 se nachází uprostřed lesa poblíž
Konastantinových lázní, přesněji nad
údolím potoka Hadovka u Okrouhlého
Hradiště. Možná tu narazíte na bílou
paní nebo ducha mnicha.
Z hradu se dochovaly zbytky dvou paláců
a hradeb a nejvýraznější prvek stavby
dvacet metrů vysoká věž se zaoblenými
rohy. Hrad je podle pověstí místem
záhad. Traduje se, že se tady občas
zjevuje bílá paní neboli paní Gutta, která
hrad milovala. Druhým přízrakem je
duch mnicha, který stále čeká na vysvobození. K hradu se dá dojít pěšky nebo
dojet na kole.

www.plzenskateplarenska.cz

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV HRADIŠŤSKÝ VRCH
A ZATOPENÝ LOM
VŠERUBY
Všerubský židovský hřbitov se nachází
v malé zalesněné roklině zhruba 1 km
od centra obce, a to jižně od silnice
směrem k vesnici Zahrádka. Patří mezi
jeden z nejponičenějších židovských
hřbitovů a je téměř zapomenutý. O to
zajímavější je jeho prohlídka.
Hřbitov byl založen kolem roku 1700
a do dnešní doby se dochovalo několik
desítek náhrobků, které jsou různě
roztroušeny po celé ploše místa odpočinku. Stáří náhrobků se pohybuje od
první poloviny 18. století až do druhé
světové války. Poslední pohřeb se zde
konal roku 1945. Šlo o rozloučení se
ženou, která zahynula během pochodu
smrti. Byli to právě nacisté, kteří se
během války zasloužili o zdemolování
hřbitova.

Mezi náhrobky z 18. století je také kamenická kuriozita, tzv. Konturschrift.
Hřbitov je ohraničen zídkou, která je
ovšem také značně poničená. Márnice
zcela zanikla. Ve Všerubech se nacházela
i synagoga. Ta byla v roce 1989 stržena.

.........................................................................................................................................................................................................................

ZŘÍCENINA
GUTŠTEJN

.........................................................................................................................................................................................................................

Podzimní výlety mají jedinečné kouzlo. Příroda si po létě
vydechuje a krajinu zaplavuje
nejen pestrá paleta barev, ale
i atmosféra klidu a harmonie.
Sluneční paprsky jsou příjemným společníkem a svěží vítr
s sebou přináší i řadu tolik
typických vůní. Stačí jen
vyrazit ven. A my vám poradíme, kam se třeba i s celou
rodinou mrknout.

Písčitá pláž, hloubka až 13 metrů,
čedičové útesy a voda plná ryb, raků
a vodních šneků – to je bývalý lom
Okrouhlák.
Najdete ho jižně od Konstatinových Lázní
u Hradišťského vrchu. Zatopený lom je
přístupný pěšky po trase naučné stezky.
Ta začíná u požární nádrže v Konstantinových Lázních. Voda v lomu má
průzračnost cca 4 metry, na podzim je to
ale až 10 metrů a je domovem kaprů,
línů, štik a majestátních sumců. Zachovalá stěna lomu nabízí instruktivní odkryv
třetihorních výlevních hornin čedičového typu. Jezírko je součástí Hradišťského
vrchu, jehož vrcholové partie byly v roce
1990 vyhlášeny za přírodní rezervaci.
Chrání se zde teplomilné doubravy,
lipové a dubohabrové háje. Během
archeologických průzkumů byly objeveny základy pravěkých obydlí. Stáří hradiště se odhaduje na pozdní dobu bronzovou. Lokalita je přístupná po celý rok.
Ideální je udělat si výlet v době, kdy
oblast nepokrývá sníh.

RELAX
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TEPLÁRNA JDE SPRÁVNÝM SMĚREM
Plzeňská teplárenská je nedílnou součástí města
Plzně. Je to hlavní tepelný zdroj domácností
a současně společnost, která se nemalou měrou
podílí na společenském životě Plzeňanů. A jak na
teplárnu nahlíží plzeňský primátor Martin Baxa?

Tématem číslo jedna je v teplárenství
tzv. dekarbonizace. Tedy odklon od
spalování uhlí a hledání alternativních
zdrojů. Jak na tento proces nahlížíte?
Přechodem od uhlí k alternativním
zdrojům tepla se zabývám nejenom jako
primátor města Plzně, ale také jako
poslanec za Plzeňský kraj. Je pro mě
důležité, aby se vyšlo vstříc životnímu
prostředí, ale aby zároveň celý proces
nebyl veden zbrkle a jen ve jménu nějaké
politické ideologie. Pak by totiž mohlo
být ohroženo i dostupné teplo pro
Plzeňanky a Plzeňany. Ochrana rozumného teplárenství je proto pro mě ve
Sněmovně důležitým bodem mé práce
pro Plzeňský kraj.
Jak si vede Plzeňská teplárenská při
zvládání tak složitého problému?
Plzeňská teplárna naštěstí nezaspala a už
se řadu let na přechod do nové éry pilně
chystá. Ukazuje se, že by odvážná meta,
vyjádřená sloganem „Do roku 2030 teplo
bez uhlí“, měla být opravdu naplněna.
Podíl jiných zdrojů tepla, než je uhlí,
v teplárně každoročně roste. Vyžaduje si
to sice obrovské investice, ale ty přináší
nejenom změnu fungování teplárny na
více ekologický zdroj, ale také modernizaci provozu celé společnosti Plzeňská
teplárenská. Už teď tvoří uhlí jen něco
málo přes půlku celkového paliva.
Někomu by se to mohlo zdát málo, ale

tento proces už stál miliardy korun. Byla
vybudována spalovna v Chotíkově, která
z naší teplárny učinila jediné teplárenské
zařízení v republice, které provozuje
vlastní ZEVO, tedy zařízení na ekologické
využití odpadu, a zároveň i tzv. zelený
kotel. Díky němu je na Doubravce spalování uhlí v menšině a hlavním energetickým zdrojem se stává biomasa. V době
enormně rostoucích cen za emisní povolenky se nám ekologické investice
postupně vrací a zároveň se promítají
v dobré ceně tepla pro nás Plzeňany.
Teplárna není jen zdroj tepla pro velkou
část Plzně, ale také důležitým podnikem
ve městě. Jak se jako primátor města
díváte na spolupráci mezi teplárnou a
městem Plzní, která je většinovým
akcionářem naší společností?
Teplárna je k mé radosti v Plzni pevnou
součástí společenského života. Spolupráce s městem je na velmi vysoké
úrovni. Jako konkrétní příklad bych uvedl
třeba spolupráci v prvních fázích projektu „Doplnění vody do Boleveckého rybníka.“ Líbí se mi, když už jsme u Boleváku,
i každoroční běh kolem Boleveckých
rybníků, který je teplárnou pořádán pro
širokou sportovní veřejnost. Je skvělé, že
teplárna v koordinaci s městem podporuje také celou řadu dalších sportovních
a kulturních akcí. Tato podpora míří
správně především na děti a mládež, ať

rozhovor

exkluzivně

MARTIN BAXA

už se jedná o cyklomaraton v prostoru
louky u sv. Jiří, o Sportmanii, či mládežnické oddíly Viktorky a mladých hokejistů z HC Škoda Plzeň. Jako velký milovník
a podporovatel veškerého kulturního
dění musím jmenovitě ocenit podporu
festivalu Na ulici, akce Náplavka k světu,
filmového festivalu Finále nebo naší
chlouby v podobě ZOO Plzeň.
Pro někoho může být teplárna spojena
s představou, že provoz podobného
zařízení je v konfliktu s okolní přírodou.
Mnozí si stále při použití slova teplárna
představí komín zahalený kouřem, i když
to s dnešní realitou nemá moc společného. Teplárna jde k mé radosti velmi
správným směrem a myslí na ochranu
životního prostředí. Dobře to je vidět na
několika případech, kdy se teplárna
zasadila o podporu fauny ve svém okolí.
Zaujal mě případ, kdy letos teplárna
odložila rekonstrukci komína v areálu
Doubravka, protože se na něm narodilo
první mládě sokola stěhovavého. „Sokolíkovi“ chvíli trvalo, než se naučil létat,
a tak rekonstrukce musela počkat. Jako
člověku, který je původním povoláním
učitel, se mi také moc líbí projekt „chotíkovské včely“, v jehož rámci byly na
střechu spalovny instalovány dva úly
a děti mohou na internetu sledovat život
včelstev v přímém přenosu.
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Vyluštěte tajenku a získejte dres HC Škoda Plzeň.

..................................................

KŘÍŽOVKA S PLZEŇSKOU TEPLÁRENSKOU

křížovka

Podmínky soutěže: Správně vyluštěnou tajenku zašlete do 31. 10. 2021 na e-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz
Do předmětu zprávy uveďte heslo „Křížovka s Plzeňskou teplárenskou“. Připojte také adresu a telefon pro případ výhry.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme výherce, který obdrží dres HC Škoda Plzeň.
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EFEKTIVNĚ PRO SVJ
WWW.PLZENSKATEPLARENSKA.CZ

Efektivita, komfort, bezpečnost, ekologie a spolehlivost – klíčové vlastnosti
vytápění pro členy společenství vlastníků jednotek. A přesně to jsou atributy
tepláren. Teplo z těchto zdrojů nezatěžuje členy SVJ revizemi, údržbou, pohotovostí, pojištěním. Teplárna se o vše postará efektivně a na vlastní náklady.
Členové SVJ mají vše plně pod kontrolou, kdykoli a kdekoli. Zákaznický servis
je k dispozici 24 hodin denně, technický dispečink monitoruje veškeré dodávky tepla. Lze využít elektronickou fakturaci, která umožňuje přehlednou archivaci.

TEPLÁRNA

INDIVIDUÁLNÍ
VÝROBA TEPLA

0

0
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NEZBYTNÉ
REVIZE

OSTATNÍ
REVIZE

NEZBYTNÉ
REVIZE

OSTATNÍ
REVIZE

ZÁKAZNICKÝ SERVIS
POHOTOVOST 24 HODIN
TECHNICKÝ DISPEČINK
SPRÁVA A ÚDRŽBA
ELEKTRONICKÁ FAKTURACE

PALIVO A KAPACITA
ÚPRAVNA VODY
ÚDRŽBA KOTELNY
DOZOR KOTELNY
HAVARIJNÍ SLUŽBA
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
POJIŠTĚNÍ MAJETKU
STATISTIKA, HLÁŠENÍ

PŘIDEJTE SE
DO NAŠEHO TÝMU
VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE
PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK STROJOVNY

kontrola a manipulace na strojovně, spolupráce s operátory, nástup ihned

PROVOZNÍ TECHNIK VÝMĚNÍKOVÝCH STANIC A PLYNOVÝCH KOTELEN
práce na ranní směně, nástup ihned

VÁŽNÝ/VÁŽNÁ V ZEVO PLZEŇ (BRIGÁDA)

vhodné pro ak�vní důchodce/důchodkyni nebo studenty
Veškeré informace na: jirina.cervena@plzenskateplarenska.cz, 606 953 919, www.plzenskateplarenska cz, www.zevoplzen.cz

