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Rozhovor s výkonným ředitelem
Luborem Alexem
Naše řady v únoru rozšířil, v roli výkonného ředitele, Lubor Alex. Více informací o jeho zkušenostech, plánech
i zájmech vám přineseme v následujícím interview.
Lubore, prozradíte odkud jste
k nám přišel a jaké jsou vaše pracovní zkušenosti?
Před IPH jsem pracoval v Moravských naftových dolech. Toto mé pracovní angažmá bylo pro mne nezvykle
krátké, protože v předchozích firmách
jsem pracoval 10 a 16 let. Do MND
jsem byl přijat, abych prověřil určitý
projektový záměr. Bylo to 50 na 50.
Buď zjistím, že záměr má budoucnost
a budu jej s kolegy dále rozvíjet, nebo
zjistím opak a pak se s MND zhruba
po roce rozloučím. Bohužel se naplnila ta druhá možnost a po roce jsme
se s kolegy v přátelské atmosféře
rozloučili. Ale vlastně bohudík, protože jinak bych teď nebyl v IPH.☺Před
MND jsem pracoval v eCENTRE a.s.
Tato společnost realizuje výběrová řízení s použitím elektronických aukcí
pro municipality, firmy i občany a je
členem Komoditní burzy Praha, kde
jsem se také angažoval. Jedny z hlavních komodit, kterými se eCENTRE
zabývá, je elektřina a plyn.
A mé zkušenosti? Ve svém profesním životě, při řízení, zakládání a rozvoji firem a společností jsem posbíral zkušenosti tomu odpovídající,

tedy z ekonomiky, provozu, částečně
personalistiky a především organizace a řízení. Z poslední mé věty by
se mohlo zdát, že si protiřečím, že
jsem musel pracovat u spousty společností. Není tomu tak. Před MND
jsem pracoval skutečně pouze u dvou
zaměstnavatelů, u kterých jsem ale
ve zmíněných oblastech dostal mnoho příležitostí nejen v České republice, ale také na Slovensku a v Maďarsku. V těchto zemích jsem zakládal
dceřiné společnosti a byl za ně odpovědný majiteli skupiny, v Česku jsem
se pak podílel na řízení centrál.
A Vaše působení v IPH? Jaké jsou
Vaše hlavní úkoly?
Mé, ale spíš naše, hlavní úkoly jsou
dokončit transformaci IPH z malé rodinné firmy řízené majiteli, na střední
firmu řízenou managementem. Manželé Halfarovi svoji společnost vybudovali z nuly, řídili ji 26 let a mohou
být právem hrdi na to, co vybudovali.
V rámci zadání od majitelů, je nejdůležitějším úkolem vytvoření prostředí
ve společnosti, které bude umožňovat vzdalování se majitelů od exekutivy a jejich další působení v roli zadavatelů a konzultantů. Prostředím
mám na mysli kvalitní komunikaci
napříč firmou, dopracování a hlavně dodržování nastavených procesů, zvyšování kvality managementu,
zvyšování efektivity ve všech částech
společnosti a další. To vše při zachování hodnot společnosti. Průběžně
s plněním těchto úkolů musíme pracovat na obchodním směřování IPH
do budoucna. Dlouhodobě se situace
na energetickém trhu mění. Díky směřování Evropské unie k dekarbonizaci,
budou tepelné zdroje na fosilní paliva,
s výjimkou odpadů, dříve či později
minulostí. Tento dlouhodobý trend,
se díky Covidu, letos skokově urychlil
a my se těmto změnám na trhu musíme částečně přizpůsobit náplní naší
činnosti a v souvislosti s tím i směřováním obchodu do nových odvětví
ekonomiky.
Poslední Vaše působiště bylo
v Praze, jaký máte vztah k našemu
hlavnímu městu?
Tady musím uvést věci na pravou
míru. Ano můj zaměstnavatel, který nota bene sídlí v Hodoníně ☺, má
kanceláře také v Praze, v centrále korporace KKCG pana Karla Komárka,
do které patří. Do Prahy jsem dojížděl
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maximálně na jeden den v týdnu. Celý
svůj profesní život ale do Prahy velmi často jezdím za svými pracovními
povinnostmi a k tomu velmi rád také
soukromě. Za památkami, za kulturou,
prostě za Prahou, která má pro mne
vždy zvláštní kouzlo. Prahu mám moc
rád a vždy se tam rád vracím. Trvale žít
v Praze bych ale nechtěl. Svého času
jsem to vzhledem k pracovním příležitostem zvažoval, ale nemají tam Beskydy a nevaří tam Radegast☺.
Vím o Vás, že je Vašim velkým koníčkem jachting. Není to úplně obvyklý sport, kdo nebo co Vás k němu
přivedlo? A jak se takový jachting
provozuje?
Uvědomujete si, že si strašně nabíháte? Jak říká moje žena a ze zkušenosti ví mé okolí, když mě někdo pustí
k tomuto tématu, nestihne večeři…☺
Pokusím se tedy krátce.
V mládí jsem závodil na windsurfingu na českých přehradách. Pak jsem
se hodně věnoval práci, rodině, budování zázemí a na surf nebyl čas. Naštěstí mě k jachtingu vrátil můj bratranec David, který už pár let přede
mnou jezdil jachtit na moře. A tak
od roku 2006 vyrážím na moře, a to
jak rekreačně, tak na regaty. Díky Covidu jsme letos hodně jachtařsky abstinovali, ale už je to za námi a na dovolené v červenci nám Neptun dopřál
parádní jachtařské počasí.
Jachting vnímá mnoho lidí jako cosi
nedosažitelného, především finančně nedostupného. Není to tak úplně
pravda. Jachtařit se dá na Olešné,
na Žermanicích a jiných přehradách
na malých plachetnicích, které si koupíte třeba starší a na vozíku je k vodě
dovezete za osobním autem. Ale ani
námořní jachting není pro většinu

lidí nedostupný. Kdo se zajímá, najde
si příležitost, jak se přidat do nějaké
posádky, a později si třeba udělá kapitánský průkaz. Pak můžete vyrážet
sám s posádkou vlastní. Lodí k půjčení je ve všech evropských zemích
dost.
Dovolená na lodi je o svobodě pohybu, o místech, kde se jinak nedostanete, a o zážitcích, které jinak nezažijete. Závodní jachting je sport,
a mnohdy celkem drsný sport, a tak
je to o adrenalinu, soutěžení, hrábnutí
si hlouběji do fyzických a psychických
sil, zdokonalování se. V každém případě je jachting o přírodě a dobrodružství.
Prozradíte nám ještě něco dalšího
z Vašeho soukromí?
Žijeme ve Starém Městě u Frýdku
-Místku, a tak jsem to do práce nikdy
neměl blíž. Mám dvě dospělé dcery,
které nám dělají a vždy dělaly velkou
radost a na které jsem velice pyšný.

Ta starší se v červenci vdala, a tak čas
od času ode mne dostává naléhavým
tónem vyslovenou otázku „Kdy budu
mít vnuka nebo vnučku?!?!“☺. Mladší po prázdninách bude pokračovat
v magisterském studiu politologie
a zahraničních vztahů v Praze. Vztahy, které máme s manželkou, spolu
s ní s dcerami a dcery mezi sebou,
považuji za to nejvíc, to nejcennější,
co v životě mám.
Kromě již zmíněného moře mám rád
hory v létě i v zimě na lyžích, hudbu
od Metallicy po Beethovena s výjimkou dechovky. Často používám slovo
„pakliže“, chci mít věci „na pohodu“
a moje nejsilnější špatná vlastnost je
netrpělivost. Často také zapomínám
a ztrácím drobné věcí – klíče, mobil,
brýle, …. no a pak hledá celá rodina ☺.
Jste narozen ve znamení lva. Zrozenci ve znamení Lva jsou rodilými
vůdci, kteří jsou předurčeni k pozicím, kde mohou uplatnit svoji přiro-

zenou autoritu. V kariéře jim velmi
pomáhá organizační a diplomatický
talent, cítíte se tak?
Nebudu pokrytec a přiznám, že
ano. Kdybych odpověděl cokoliv jiného, lidé, kteří mě znají, by se smáli. S věkem a zkušenostmi ale přišlo
to důležitější. Uvědomění si, že tyto
dispozice vás nedělají středem světa
a že ten se netočí podle vás. Bez těch
druhých, ať již v soukromí či v práci, vás jakékoliv dispozice neudělají
úspěšným a už vůbec ne šťastným.
Asi to tak nebylo vždy, ale dnes už
jsem lev s velkou dávkou pokory. Pokory k přírodě, lidem, neúspěchům
i úspěchům.
Lubore, děkujeme Vám za odpovědi, těšíme se na spolupráci a přejeme
ať se Vám v IPH daří plnit své profesní cíle.
Děkuji moc a s dovolením bych si
v IPH rád plnil i některé cíle osobní☺.

Radmila Liďáková

Zásady bezpečnosti práce při používání
žebříků + 10 tipů, jak předejít pádu
Pád ze žebříku patří dlouhodobě mezi nejčastější pracovní úrazy.
V roce 2018 byl právě pád z přenosného žebříku jednou z nejčastějších
nehod při práci ve výškách v Česku.
Důvodem je nejčastěji nesprávné zacházení, nedostatečné zajištění nebo
špatně zvolený žebřík. V roce 2012
byla Česká republika dokonce na seznamu zemí s největším množstvím
smrtelných nehod v důsledku pádu ze
žebříku, a to celosvětově. Dodržujte
proto zásady bezpečnosti práce při
používání žebříků. Přinášíme vám 10
zásadních pravidel, díky kterým riziko
pádu můžete snížit na minimum nebo

ho úplně odstranit.
„Dodržujte zásady bezpečnosti práce při používání žebříků. Snížíte tak
riziko úrazu na minimum. Jak na to?“
1. Používejte žebřík, jen když je to
účelné
2. Vyberte správný typ žebříku
3. Zkontrolujte stav žebříku
4. Žebřík upevněte a zabezpečte
5. Nepoužívejte nebezpečné nástroje
6. Používejte ochranné pracovní prostředky
7. Nikdy se neotáčejte zády k žebříku
8. Uvolněte si prostor okolo žebříku
9. Pohybujte se na žebříku bezpečně
10. Dělejte pravidelné revize žebříků



Zdroj: www.koordinacebozp.cz

Jubileum
Martin je náš dlouholetý kolega a letos oslavil své krásné životní
jubileum.
Martine, moc Ti gratulujeme a děkujeme Ti za odvedenou práci
a těšíme se na další spolupráci.
Do dalších let přejeme hodně zdraví, pohody a stále životní nadhled
i úsměv na tváři, jako doposud.
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Aktuality
Období, které zažíváme od letošního jara, je plné změn i očekávání a my
se mu musíme přizpůsobit. Tlak, který na nás vyvíjejí média, ekonomická
situace, požadavky zákazníků nebo
zvýšené hygienické nároky, to vše
ovlivňuje naše fungování a na trhu
uspějí jen ti, kteří najdou nové směry

a možnosti. V IPH nezahálíme, v posledních týdnech jsme pro naše zákazníky dodávali specifické výrobky,
nejednou jsme zachraňovali havarijní
stav zařízení a světlo světa spatřily
i naše nové webové stránky. Pevně
doufáme, že i tyto aktivity povedou
k silnému postavení naší společnosti

na tomto specifickém trhu a budeme
spolehlivými partnery pro naše zákazníky. Dnes, více než kdykoliv jindy, platí naše I-inovace, P-prosperita,
H-hospodárnost.
Děkujeme Vám, že na tom společně
úspěšně pracujeme.
 Ondřej Skotnica, Radmila Liďáková

Deskový uzávěr DN 1200x500
pro ENERGYia s.r.o.

Montáž kompenzátorů pro Kofing a.s.

Trojcestná klapka DN 1000
pro ENERGYia s.r.o.

Trojlistá klapka DN 1400x2400 pro
Dezu, a.s. na výstupu spalin z kotle K7.

Výroba mezikusů (kozlíků) mezi absorbér a pohon míchadla pro Sev.en EC a.s.

Regulační klapka DN 900 pro Technomont
Frýdek-Místek s.r.o. na kotel K4 Deza a.s.
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Naši zákazníci
SAKO
O firmě:
Sako je česká akciová společnost,
jejímž stoprocentním vlastníkem je
Statutární město Brno. Tato firma
patří dlouhodobě mezi nejstabilnější
firmy v jihomoravském regionu. Poskytuje komplexní služby v oblasti
odpadového hospodářství pro města,
obce, obchodní společnosti, živnostníky a občany.
Historie firmy sahá až roku 1905,
kdy v Brně vznikla první spalovna
na území tehdejšího Rakousko-Uherska, určená již tehdy k výrobě elektrické energie.
My a Sako
S firmou Sako nás pojí několikaletá spolupráce podložená rámcovou
smlouvou. Zajišťujeme servis technologických zařízení, jako je například
pravidelný servis oklepávacího systému, ofukovačů, drtičů popele a kompenzátorů, dále se podílíme také
na opravách v rámci celozávodních
odstávek. Vše zajištují naši servisní
pracovníci, včetně dodávek a následných montážních prací na místě určení.

Kompenzátor.

Drtič popele.

Kompenzátor na výstupu
spalin do komína.

Montáž klapy na výstupu
spalin do komína.

DEZA
O firmě:
DEZA, a. s. - zpracovatel surového
dehtu a benzolu
DEZA, a. s. se sídlem ve Valašském
Meziříčí je výrobcem aromatických
uhlovodíků a dalších chemických
látek s téměř 120letou tradicí. Rozsahem svého výrobního programu
patří mezi významné chemické podniky v koncernu Agrofert a také zaměstnavatele v regionu. Neustálou
obnovou a modernizací používaných
výrobních technologií se společnost
snaží snižovat vliv výroby na životní
prostředí.
My a DEZA
Také firma Deza je naším dlouholetým zákazníkem, kterému pomáháme zajistit pravidelný servis parních
polovýsuvných, plněvýsuvných a rotačních ofukovačů a jejich následnou
revizi. Dále zde dodáváme např. koncové spínače, klapky na výstupy spalin, kompenzátory a potrubí hořáků,
u kterých taktéž zajišťujeme následnou montáž.



Lucie Kučová, Lukáš Šponiar
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Guláš z dýně Hokaido
Blíží se podzimní čas a s ním i úroda dýní. Tento dýňový guláš jsme měli
možnost ochutnat díky asistentce
Zuzce a můžeme jej jen a jen doporučit.
Ingredience na guláš
z dýně Hokaido:
-

3/4 dýně Hokaido
1/2 kg brambor
voda
5 cibulí
2 lžičky cukru
4 lžičky sladké papriky
1/4 muškátového oříšku
3 kousky bobkového listu
3 lžičky octa
1 kelímek šlehačky
nebo smetany na vaření
5 sladkokyselých okurek
drcený kmín
rozmarýn
sůl, pepř

majoránka
olej
Začneme tím, že nadrobno nakrájíme cibulku a na oleji ji orestujeme.
Jakmile získá zlatavou barvu, posypeme ji kmínem, sladkou paprikou,
muškátovým oříškem, třemi lžičkami
octa a nakonec přilijeme 800 ml vody.
Oloupeme brambory, umyjeme je,
nakrájíme na kostky a přidáme do hrnce. Mezitím si připravíme dýni Hokaido. Potřebujeme z ní pouze dužinu,
takže dýni Hokaido oloupeme a vydlabeme semínka. Stejně jako brambory
ji nakrájíme na kostky, dáme do hrnce
a osolíme. Pak už jen zbývá dolít vodu,
aby brambory a dýně Hokaido zůstaly
ponořené, a přidat tři kousky bobkového listu a rozmarýn. Dalších asi 40
minut necháme dusit.
Posledním úkolem je guláš dochutit,
takže ho opepříme, zalijeme smetanou,

Křížovka
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přidáme voňavou majoránku a cukr.
Pokud je guláš málo slaný, můžeme ho
přisolit a pak už pouze chvíli povařit.
Za sebe: Já přidávala ještě kari a nedávala rozmazýn a muškátový oříšek
a fakt ňamka, ale je toho dost, takže
klidně uberte množství dýně a brambor dle chuti.

Zuzana Klečková

