
5. vydání - říjen 2021

Zaměstnanecký občasník
Informace společnosti IPH Servis Morava s.r.o.

  Rozhovor se Simonou Halfarovou   
  Naši zákazníci Lenzing a Mělník
  Energo Future
  IPH v médiích 

acek
✓



2

Studovala ekonomii v Praze, vyzkou-
šela si práci v  zahraničí i  pro nadná-
rodní společnosti. Usadila se v Bašce, 
pořídila si fenku Bernského salašnické-
ho psa a čeká miminko. To je vedoucí 
obchodního oddělení a projektová ma-
nažerka paní Simona Halfarová. 

Ahoj Simčo, chtělo by se mi hned 
na  úvod říct, že už to máš „za  pár“, 
ale v  době, kdy budou mít IPHáček 
čtenáři fyzicky v  rukou, už může být 
vše jinak!? 

Ano, termín na  papíře je jedna věc, 
ale realita může být jiná. Je to vlast-
ně stejné, jako to, co zažíváme s naši-
mi zákazníky. Proto už bych měla začít 
s  přípravami, abych pak nehonila nic 
na poslední chvíli.

Náš tým vedení jsi posílila začátkem 

letošního roku, z  jakého prostředí jsi 
k nám přišla? 

Nejvíce zkušeností, ze kterých čer-
pám během svého působení v  IPH, 
jsem získala v  zahraničí. Pracovala 
jsem pro velký energetický koncern 
v oblasti obnovitelných zdrojů (zejmé-
na větrné elektrárny). Pracovala jsem 
na pozici konzultanta pro trvalé zlep-
šování. Pod tímto pojmem si můžete 
představit cokoliv, moje práce byla 
hodně různorodá, od nastavování pro-
cesního řízení až po strategické řízení. 
Měla jsem možnost práce pro celé Ev-
ropě i v USA. O to větší to byla výzva, 
například standardizace postupů prá-
ce a procesů. 

Narazila jsi na rozdílnou firemní kul-
turu? V korporátní společnosti vše fun-
guje jinak, co tě nejvíce překvapilo? 

Nejen, že jsem narazila na  jinou fi-
remní kulturu, ale i na jinou národnost-
ní kulturu. Tím, jak jsem měla možnost 
práce s  týmy z  různých zemí, jsem 
zjistila, že musím měnit i  svůj přístup 
práce. Nemůžete např. svolat meeting 
ve  Španělsku před 10. hodinou ráno 
a  nastavovat s  nimi ambiciózní ter-
míny plnění úkolů. Co se týče rozdílů 
mezi korporátní kulturou a soukromou 
sférou, zásadním rozdílem je rychlost. 
Čím větší máte hierarchii, tím horší je 
získat nějaké rozhodnutí včas. V IPH se 
mi líbí dynamické prostředí. Každý den 
je dobrodružstvím ☺. Je to pravý opak 
kultury ve státní správě, ze které mám 
taky krátkou zkušenost. Snažila jsem 
se například prosadit kulturu otevře-
ných dveří, bohužel dveře mé kancelá-
ře zavíral každý kolemjdoucí, mysleli si, 
že jsem je nechala otevřené omylem. 
V IPH je to jiné, tady máme dveře ote-
vřené všichni. 

Vím o  tobě, že máš dobrodružnou 
povahu, v předchozích letech jsi sama 
cestovala po světě, navštívila jsi zají-
mavá místa, podělíš se s  námi o  pár 
zážitků? 

Když jsem pracovala na  zahranič-
ních projektech, měla jsem možnos-
ti cestovat po  celé Evropě a  pozna-
la skvělá místa, hotely a  restaurace. 
To se mi na mé práci líbilo, byla jsem 
pořád v pohybu mezi letištěm a hote-
ly. Ale došla jsem do takové fáze, kdy 
jsem z  tohoto životního stylu začala 
být unavená. Proto jsem se rozhodla si 
dát „pár“ měsíců pauzu a poznat Již-
ní Ameriku. Odletěla jsem s  batohem 
na zádech do Chile, které jsem odsho-
ra dolů procestovala. Dále jsem po-
kračovala do Argentiny a Bolívie. Byly 
to krásné tři měsíce plné hor, přírody 
a dobrého červeného vína. Ukázalo se, 
že mi to nestačí, a po návratu jsem si 
naplánovala lektorský kurz jógy v  In-
dii s tím, že si svůj výlet do Asie pro-
dloužím o návštěvu Nepálu. Mým cílem 
bylo podívat se na nejvyšší horu světa. 
Po příjezdu do Nepálu se zavřely hra-
nice, další turisti již nemohli do země 
kvůli Covidu. Odletěla jsem tedy vnit-
rostátním letadlem, na  nejnebezpeč-
nější letiště na světě, jako vstupní bod 
pro zahájení mé dvoutýdenní túry. Bo-
hužel den po mém příletu zavřeli vstup 
do národního parku. Všichni turisté se 
z  parku vraceli a  snažili se dostat co 
nejrychleji zpět do svých zemí, ale tím, 
že jsem neměla zpáteční letenku, jsem 
zvolila opačný směr, tedy Mt. Everest. 

Simona Halfarová „z Bašky přes půl 
světa a zpět do Bašky“ 
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Měla jsem možnost si užít Himaláje 
bez turistů, za  normálních okolností 
tam potkáte přes 600 lidí denně. Byl 
to velmi silný zážitek být obklopený 
velehorami. 

Máš nějaké životní motto nebo hes-
lo, které tě vystihuje a řídíš se jím? 

Možná jste si všimli, že se snažím na-
jít vždycky nějaké řešení, jak posunout 
věci dál. Nechci akceptovat to, že něco 
nejde nebo je to tak dané historicky. 
Proto je mi nejvíce blízké motto „kde 
je vůle, tam je cesta“. Ono to jde i leh-
ce aplikovat na  mé sny, které jsem si 
cestováním splnila. Je to hlavně o vůli 
něco v životě změnit, aby k vám mohly 
přijít nové věci.

Simčo, moc děkujeme za  krátký 
rozhovor, přejeme ti hlavně zdraví, 
ať všechno dobře dopadne, a brzy se 
těšíme na viděnou a další společnou 
spolupráci ☺ 

 Radmila Liďáková 

I móda je u nás v kurzu 
Zhruba před rokem jsme si na-

vrhovali a  nechali ušít montérky 
„na  míru“ a  minulý týden jsme se 
byli podívat, jak navrhují a šijí jinde. 

V  krásných prostorách hotelu Vita-
lity se uskutečnila módní přehlídka 
butiku Toyen, celou akci moderoval 
Martin Dejdar a naše ženy, které zde 

byly nabrat inspiraci, odjížděly s vel-
mi příjemným zážitkem.

 Radmila Liďáková
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Elektrárna Mělník
Elektrárna Mělník je tepelná elektrár-

na, která se nachází severně od Mělníka 
na levém břehu Labe. Tepelná elektrár-
na spaluje hnědé uhlí ze severočeských 
uhelných pánví, v roce 2016 to bylo cel-
kem 3,8 milionu tun. Firma ČEZ plánu-
je postupně do  roku 2030 všechny tři 
uhelné bloky uzavřít a přejít na ekologic-
ké spalování zemního plynu. Elektrárna 
využívá pro chlazení vodu z Labe, což 
umožňuje dosažení nízkého protitlaku 
v  kondenzátoru. Proti chladicím věžím 
to má jistou výhodu, a to podstatně lep-
ší ekonomii, které není možné konkuro-
vat při chlazení pomocí chladicích věží.

My a Elektrárna Mělník
Společnost IPH Servis Morava se již 

více než 15 let podílí na spolupráci s vý-
znamnou elektrárnou Mělník. IPH zajiš-
ťuje v  této elektrárně, která se skládá 
z provozů 1-3, pravidelný servis zejména 
při odstávkách a na provozech odsíření.

Poskytujeme zde servis kouřových 
klapek, opravy a  výměny kompenzá-
torů, revizní činnost a opravy vystýlky 

Lenzing Biocel Paskov a.s.
Lenzing Biocel Paskov a.s. přetváří 

dřevo a dřevní štěpku z kontrolované-
ho a udržitelného lesního hospodářství 
ve  vysoce kvalitní produkty. Dnešní 
závod byl uveden do  provozu v  roce 
1983 jako továrna na  výrobu papíren-
ské buničiny. Lenzing investoval několik 
set milionů eur, aby změnil tento závod 
na  moderní biorafinérii, která vyrábí 
buničinu pro viskózová vlákna. Téměř 
tři čtvrtiny dřevní suroviny pochází 

Naši zákazníci

nerezových částí. 
V elektrárně nedávno proběhly ino-

vace v  podobě odsíření, došlo tak 
k útlumu i naší servisní činnosti, nicmé-

ně je zde prostor pro nabídky dalších 
našich služeb a  možnost pokračování 
dlouhodobé spolupráce. 

 Tereza Skácelová, Petr Szczotka

z České republiky. Buničina se vyrábí ze 
smrku – a to výlučně z kontrolovaného 
a udržitelného lesního hospodářství.

My a Lenzing
Vztah společností IPH Servis a Len-

zing Biocel Paskov (LBP) považujeme 
za  dlouholetý a  stabilní. Pravidelnými 
servisy udržuje IPH ve výborné kondici 
parní ofukovače a přidružené techno-
logie na dvou regeneračních a jednom 

sodném kotli. Dalšími pracemi v  LBP 
bývá dodávka a  výměna kompenzač-
ní techniky, opravy spalinových klapek 
a v neposlední řadě konstrukčně-pro-
jekční práce. Pravidelně se podílíme 
na  celozávodních odstávkách. Velkou 
výhodou je pro obě strany jen malá 
vzdálenost mezi námi, umožňuje nám 
reagovat rychle a pohotově řešit nena-
dálé situace. 

 Tereza Skácelová, Lukáš Zelený 
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EnergoFuture, bioelektrárna Sviadnov
Naši servisní technici to tentokrát 

neměli k zákazníkovi daleko, prováděli 
servisní zásah na kotli spalujícím dřev-
ní štěpku. Jedná se o biomasový zdroj 
energie s  tepelným výkonem 18 MW 
a elektrickým výkonem 5,5 MW.

 V  areálu Teplárny Frýdek-Místek 
ve Sviadnově prováděli, po dlouhole-
tém provozu, revizi rotačních ofukova-
čů. Výsledkem diagnostiky byl návrh 
a  realizace oprav, repase a  výměna 
poškozených i  nefunkčních částí, od-
zkoušení jednotlivých ofukovačů a je-
jich znovuuvedení do provozu. 

Po úspěšném ukončení zakázky nám 
od zákazníka přišel email s poděková-
ním, čehož si velmi vážíme a děkujeme 
i všem našim servisním pracovníkům, 
kteří se na zakázce podíleli a odvedli 
kvalitní práci. 

 Radmila Liďáková 

Maia - Bernský salašnický pes 
Nová studie tvrdí, že psi v práci vý-

razně zlepšují naši produktivitu a  sni-
žují stres, kterého je na pracovišti často 
nemálo. Výzkum byl proveden v jedné 
společnosti sídlící v  Severní Karolíně. 
Zaměstnancům odebírali vzorky slin. 
Ti, kteří si do práce vzali svého domá-
cího mazlíčka, měli o hodně nižší hla-
dinu stresových hormonů, než ti, kteří 
pracovali bez něj.

Vzorky ze slin u nás v IPH odebíráme 
jen při testování na  Covid, ale pejska 
v týmu máme. Je to fenka Bernského 
salašnického psa a jmenuje se Maia :-) 
Asistuje nám na poradách i při obědě 
nebo odpočívá na svém pelíšku.

Bernský salašnický pes je švýcarské 
psí plemeno, které se dožívá v  prů-
měru 9 let. Je středně velký až velký, 
dlouhosrstý, tříbarevný, harmonic-
ký a  vyrovnaný. Původně byl použí-

ván jako hlídací, honácký a  tažný pes 
na selských dvorech. Naháněl dobytek, 
hlídal zemědělské usedlosti a ve speci-
álním postroji tahal malé dvoukolové 
káry. Bernský salašnický stejně jako 
bernardýn umí vyhledávat lidi ztracené 
ve sněhových závějích.

Na pohled divoce vypadající pleme-
no. Ve skutečnosti je však velmi krot-
ké a miluje své „lidi“, ale velmi rychle 
přilne i  k  cizím a  agresivita se u  je-
dinců tohoto plemene skoro vůbec 
nevyskytuje. Velmi dobrý pes do  ro-
diny – miluje děti a  jejich hrátky mu 
nevadí, má vysoký práh bolesti a po-
kud se mu něco nelíbí, prostě ode-
jde. Má ale velmi rád i ostatní zvířata, 
ta většinou ignoruje a kontakt s nimi 
nevyhledává, stejně tak s nimi nevy-
hledává ani spory. K  cizím se chová 
nadmíru přátelsky, není to tedy dobrý 

hlídač. Nemá rád vodu a  koupání je 
pro něj utrpení. Jinak je ale milý, las-
kavý a velmi přátelský. 

 Radmila Liďáková

Tatarák z cukety
Ingredience: cuketa, cibule, olej, tvr-

dý sýr, kečup, hořčice, sůl, pepř, sójová 
omáčka 

1 cuketu (mladou nastrouhanou ce-
lou, starší oškrábeme a vypeckujeme), 
nastrouháme na okurkovém struhadle. 
Posolíme a necháme asi 10 minut pus-
tit šťávu, pak vodu slijeme a cuketu vy-
mačkáme.

1 větší cibule – nakrájíme najemno 
a osmažíme dozlatova na trošce oleje, 

přidáme vymačkanou cuketu a  restu-
jeme asi 5 minut. Necháme vychlad-
nout, po  vychladnutí přidáme pepř, 
dosolíme, přidáme nastrouhaný tvrdý 
sýr (najemno), 1 lžíce hořčice, dle chu-
ti kečup a  trochu sójové omáčky. Vše 
zamícháme.

Můžeme natírat na  opečené tousty 
nebo servírovat nazdobené, dle vaší chuti.

Dobrou chuť.
 Zuzana Klečková 
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IPH v médiích 
Předcházející čtvrtletí bylo zajíma-

vé i  z  pohledu prezentace naší spo-
lečnosti v  médiích a  před odbornou 
veřejností. Naše prokuristka paní Rad-
mila Liďáková poskytla video rozho-
vor pro Elite klub Moravskoslezského 
kraje, což je asociace sdružující zkuše-
né manažery našeho kraje, ve kterém 
zmiňuje rozvoj zaměstnanců, technic-
ký potenciál Moravskoslezského kraje 
a specifika IPH. 

Jednatelka naší společnosti paní 
Yvona Halfarová rovněž natáčela video, 
jednalo se o  spolupráci s  Moravsko-

slezským inovačním centrem, posky-
tující programy a  služby, které pomá-
hají firmám při nastartování, v průběhu 
a k dlouhodobému udržení businessu. 

Jedná se zejména o prezentační video, 
využitelné směrem k našim současným 
i potencionálním zákazníkům. 

 Marek Kavulok 

Servisní pracovník – svářeč 
Servisní pracovník – junior 

Do týmu IPH 
hledáme nové kolegy

Více informací na www.iph.cz/kariera 
nebo na www.facebook.com/IPH-Servis-Morava 

Příspěvek za doporučení kandidáta i náborový příspěvek

Různorodá práce, cestování v rámci ČR a SR, 

přátelský kolektiv 


