ZÁŘÍ 2015

A k t u á l n í i n f o r m a c e z  T e p l á r e n B r n o p r o o b c h o d n í p a r t n e r y
Vážení obchodní partneři,
dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím elektronického informačního newsletteru společnosti Teplárny Brno, a.s. informovali
o aktualitách, změnách a novinkách v portfoliu produktů a služeb naší společnosti. Věříme, že Vás informace zaujmou
a budou Vám přínosem.
Teplárny Brno, a.s.

Slavíme 85 let a jsme ve formě!
V prosinci tohoto roku oslaví TeplárNY Brno významné výročí – dne 4. prosince 1930 byl na ulici
Špitálka spuštěn první teplárenský zdroj v Brně.
Jaké akce jsme připravili?
Září 2015
MOBILNÍ APLIKACE „TEPLOTY V BRNĚ“
Mobilní aplikace pro operační systém iOS
rozšiřuje oblíbenou mapu teplot dostupnou
na našich webových stránkách. Díky mobilní
verzi ji můžete mít neustále u sebe. Co
umí? Ukazuje aktuální naměřené teploty
v jednotlivých brněnských městských částech,
obsahuje také historii teplot, zajímavosti
vztahující se k teplotám a tipy pro úsporu
energie.

Říjen 2015
Začala se tak psát historie Tepláren Brno,
které si letos připomínají 85. výročí svého
vzniku. Textilky, které patřily mezi naše
první odběratele, už dávno zanikly. Nahradily
je nemocnice, sídla zahraničních firem,
univerzity, školky, bytové domy. Našim
zákazníkům dodáváme teplo z ekologických
paliv, původní médium – páru – postupně
nahrazuje horká voda, dále se rozvíjíme,
neustále investujeme, modernizujeme. Jsme
ve formě a chceme, aby to Brňané věděli. Proto
jsme na podzim připravili propagační kampaň
s nosným sloganem „BRNO V TEPLE – UŽ
85 LET“.
Rádi bychom využili této příležitosti
a seznámili vás i ostatní Brňany se současnou
podobou naší firmy. Prostřednictvím
kampaně blíže představíme současnou
podobu městské teplárny. Přineseme
vám informace nejen z historie, ale také
přiblížíme rozvoj naší společnosti, zaměříme
se na témata jako společenská odpovědnost
a ekologie, připomeneme současnou nabídku
produktů a služeb, představíme naše zdroje
a technologie.
Co jsme připravili na podzim tohoto roku
se dozvíte v tomto a dalších vydáních
Newsletteru a na webových stránkách
www.teplarny.cz

VÝSTAVA V GALERII VAŇKOVKA
Od 9. do 23. října bude probíhat tematická
výstava k 85. výročí teplárny v nákupní galerii
Vaňkovka. Na celkem sedmi prezentačních
panelech přímo v přízemí nákupního centra se
můžete seznámit se současnou podobou TB.

TEPLÁRENSKÁ TRAMVAJ
Od 9. října také začne jezdit „Teplárenská
tramvaj“. Tematicky laděná tramvaj bude

prezentovat komplexní informace o výrobě
tepla v Brně. Tramvají se můžete svézt až
do ledna 2016, platí v ní klasické jízdné
DPMB. Jedná se o jakousi pojízdnou
„mini-výstavu“ se zajímavými informacemi
o Teplárnách Brno.

Prosinec 2015
ROAD SHOW „BRNO V TEPLE“
S termínem výročí, 4. 12., je spjatý start
road show pro všechny obyvatele Brna.
Nachystáme info-stánek s plynovými ohřívači
vzduchu, který bude rotovat během 10 dnů
po 10 různých lokacích v Brně. Brňanům
nabídneme možnost se s námi symbolicky
ohřát během čekání na dopravní spoj
a dozvědět se přitom něco o TB.

PUBLIKACE O TB
Knižní publikaci vydáme u příležitosti výročí.
Kniha komplexně představí současnou
společnost TB, a.s., její produkty a služby.
Nebudeme vycházet pouze z historie, chceme
představit společnost, jak vypadá v roce 2015,
tedy jako moderní a technologicky vyspělou
firmu.

Soutěžte s Teplárnami Brno
Teplárny Brno slaví 85. výročí, ale vyhrát můžete vy. Pondělkem 5. října 2015 se rozjíždí tipovací
soutěž o věcné výhry, v každém z jejíž tří kol (říjen, listopad, prosinec) vyhraje 85 výherců.
Vyhrává první správná odpověď (či údaj nejbližší ke správné odpovědi) a v pořadí podle času
přijetí dalších 84 správných odpovědí (či odpovědí s údajem nejbližším ke správné odpovědi).
Výherce hlavní ceny se může těšit na „nadupanou“ meteostanici.
Říjnová otázka soutěže zní:
Kolik dodaly Teplárny Brno GJ tepla svým odběratelům v Brně v období od 1. 10. 2013 do 30. 9.
2014? (Nápověda: jedná se o sedmi-místné číslo.)
Svoji odpověď můžete posílat přes odpovědní formulář, který najdete na www.teplarny.cz/soutez.
Uzávěrka říjnového kola soutěže je 20. října 2015. Výherce budeme kontaktovat e-mailem.
Správnou odpověď a kompletní výherní listinu pak najdete taktéž na www.teplarny.cz/soutez.
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Nová mobilní aplikace mapuje venkovní teploty
I když se třeba v ranním chvatu nestihnete podívat na venkovní
teploměr, přesto můžete vědět, kolik je právě u vás za oknem
stupňů. Zjistit to totiž můžete prostřednictvím nové mobilní
aplikace Teplota v Brně, kterou jsme připravili pro obyvatele
moravské metropole jako netradiční „dárek“ u příležitosti 85.
výročí vzniku naší společnosti.
Kromě aktuální venkovní teploty v každé
z brněnských městských částí nabídne
uživatelům navíc i řadu dalších informací.
Teplárny Brno mají na svých objektech
instalovanou unikátní soustavu teploměrů,
jejichž údaje dlouhodobě sledují. Kromě
okamžité teploty tak máme k dispozici
i denní grafy jejich vývoje v jednotlivých
městských částech či meziroční srovnání.
Informace jsme dosud zveřejňovali na svých
webových stránkách a protože o ně byl
značný zájem, rozhodli jsme se zpřístupnit
je i prostřednictvím mobilů – v první fázi
v operačním systému iOS.
Aplikace je zdarma a lze si ji stáhnout z tohoto
odkazu: www.j.mp/teploty-v-brne

Aplikace na úvodní stránce uživateli ukáže
momentální venkovní teplotu v jeho okolí,
zajímavé informace, které se k ní vztahují,
vývoj teploty v daném místě za několik
posledních dní a tip, jak šetřit na energiích.
Barva části podkladu se podle aktuální
teploty mění, od červených tónů v případě
letních veder až k modré, když venku mrzne.
V dalších vrstvách aplikace si zájemci
mohou porovnat obdobné údaje o teplotách
v dalších městských částech či zjistit
důležité informace o Teplárnách Brno,
včetně čísel na havarijní službu a dispečink.
Aplikace Teplota v Brně představuje další
službu TB především pro obyvatele, ale
i návštěvníky Brna.

Dodávky tepla zahájeny
S nástupem podzimu zahájily Teplárny Brno topnou sezonu. Na rozdíl od loňského roku, kdy se
radiátory v brněnských domácnostech rozehřály přesně na první podzimní den, letos začaly
Teplárny Brno topit až o dva dny později: v pátek 25. září 2015.
Otopné období začíná podle vyhlášky
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
vždy 1. září. Od této chvíle musí být již vše
připraveno, aby teplárny začaly s dodávkami
tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne
průměrná denní teplota pod 13 stupňů
Celsia a vzestup teplot není očekáván ani
další den.

nějaké problémy s dodávkami tepla,
kontaktujte prosím dispečink Tepláren Brno
(545 161 545).
Uplynulá topná sezona trvala od 23. září
plynule až do 6. května 2015, kdy

TB dodávky s ohledem na vývoj počasí
přerušily. Kvůli citelnému poklesu
venkovních teplot Teplárny Brno 21. května
2015 opět dodávky obnovily a definitivně
pak ukončily až o týden později, ve čtvrtek
28. května.

Dosavadní průběh počasí tomu
neodpovídal, přesto jsme se u našich větších
odběratelů, především u bytových družstev,
průběžně informovali, zda si již
nepřejí začít topit. Žádný takový požadavek
jsme však neevidovali. Nadále bude výkon
teplárenských zdrojů regulován podle vývoje
venkovních teplot a požadavků odběratelů.
Teplárny Brno doporučují odběratelům
překontrolovat si svá zařízení ústředního
topení, zda nejsou uzavřeny ventily.
Pokud se v objektu, napojeném na systém
centrálního zásobování teplem, objeví
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