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ZPR AVODAJ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PR A ŽSKÉ SLUŽBY PRO OBCHODNÍ PARTNERY SPOLEČNOSTI

E.KOMENTÁŘ

NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS

Jsem přesvědčen, že bychom ale takové Vánoce potřebovali tak třikrát do roka.
PROTO BYCH VÁM A VAŠIM
BLÍZKÝM CHTĚL DO NOVÉHO ROKU
2012 JMÉNEM NAŠÍ SPOLEČNOSTI
POPŘÁT NEJEN PEVNÉ ZDRAVÍ,
SPOKOJENOST, KLID, OSOBNÍ

NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS

PF 2012

A PRACOVNÍ ÚSPĚCHY, ALE PRÁVĚ
I TO UMĚNÍ ROZDÁVAT ŠTĚSTÍ,
ABYCHOM DO TÉ ZÁZRAČNÉ
SEPARAČNÍ LINKY NA ŠTĚSTÍ
A RADOST NEMUSELI INVESTOVAT.
Závěrem mi dovolte vyjádřit velký dík za důVážení obchodní partneři, milí kolegové,

břichům v období krásných vánočních svát-

věru, kterou vy, naši obchodní partneři vklá-

přišlo opět období, kdy naše technika – ač-

ků. Přemýšlel jsem nad tím, že kdybychom

dáte do naší společnosti, a věřte, že budeme

koliv to nemá ráda – začala nelibě chroustat

všechna ta kvanta vánočních stromků mohli

dělat doslova zázraky, a to nejen o Vánocích,

olysalé vánoční stromečky (a lze bez nadsáz-

odvézt na novou zázračnou recyklační linku,

abychom vaši důvěru nezklamali a abychom

ky konstatovat, že v tento moment přemis-

kde bychom z nich vyseparovali všechnu tu

i nadále byli váš nepřekonatelný servis.

ťujeme naší technikou skutečně rozlehlý les)

naabsorbovanou lidskou radost, štěstím

a všichni naši pracovníci jsou v pražských

rozzářené nejen dětské oči, nedočkavost,

ulicích v akční honbě za poslední zatoula-

zvědavost a překvapení, byli bychom asi vel-

nou prázdnou lahví od sektu či zbloudilou

mi úspěšnou a perspektivní firmou, která by

rachejtlí. Kontejnery na separaci, resp. pře-

pak ten čistě vyseparovaný extrakt štěstí

devším ty na sklo jsou totálně plné k prask-

mohla dodávat všude tam, kde je ho fatální

nuti a tak moc se podobají nám, resp. našim

nedostatek a kde je nedostatkovým zbožím.
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P.S.: Magistrát hlavního města a Pražské služby prodloužily smlouvu na provozování systému nakládání
s komunálním odpadem na území hlavního města Prahy maximálně o 6 měsíců.

–

www.psas.cz

Tomáš Kolinger

Ve druhé polovině roku 2011 se obchodní úsek

| Klikatá, Praha 5 | Proboštská, Praha 6 | Bečov-

účastnil několika veřejných zakázek, jejichž za-

ská, Praha 22 | Za Zastávkou, Praha 15 | Pod

davatelem bylo Hlavní město Praha. Vedle nej-

Šancemi, Praha 9 | Zakrytá, Praha 4. Při provo-

významnější veřejné zakázky

zování SD Teplárenská, Praha 14 a SD Dobro-

na Zajištění systému naklá-

nická, Praha 4 spolupracujeme se společností

PS ZUJÍ
VO
O
R
P 9 SD

dání s komunálním odpa-

VS Ekoprag.

dem na území hl. m. Pra-

Vedle získání i finančně zajímavé zakázky (přes

hy od roku 2012 jsme se

30 mil. Kč/rok) se nám tak podařilo dosáhnout

účastnili i několika dílčích

stanoveného cíle – obhájení našich služeb v ob-

veřejných zakázek na provo-

lasti provozování sběrných dvorů, neboť tuto

zovatele sběrných dvorů.

NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS

SBĚRNÉ DVORY V ROCE 2012

službu považujeme za velmi zásadní v rámci

Po vyhodnocení jednotlivých nabídek ze stra-

systému nakládání s komunálním odpadem

ny zadavatele můžeme s potěšením konstato-

na území hlavního města.
Petr Kašpar

sběrných dvorů pro hlavní město v roce 2012

vedoucí oddělení prodeje ZORO a ZEVO

na těchto adresách: | Puchmajerova, Praha 5

–

www.psas.cz

vat, že naše společnost obhájila provozování
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1. PROSINEC SPOLEČNĚ V DIVADLE

7. GRAND PRIX

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU

BEZ ZÁBRADLÍ
Křest kalendáře a divadelní představení se
konalo 1. prosince v Divadle Bez zábradlí.
Generální ředitel JUDr. Patrik Roman s fotomodelkami

nejdříve

pokřtili

kalendář

Pražských služeb pro rok 2012. Poté začalo divadelní představení ,,S TVOJÍ DCEROU
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NE“ – příběh o tom, jak lze snadno spadnout
do manželské krize a jak těžko se z ní dostat
ven, v hlavních rolích s Petrem Nárožným,

Tradice Grand Prix Pražských služeb byla

Naďou Konvalinkovou, Martinem Zahálkou

dodržena i letos – konala se 7. Grand Prix

a Karolínou Kaiserovou. A příjemný spole-

tentokrát ve stylu sedmi smrtelných hří-

–

chů. Tradičně v pátek 14. října 2011 v Kart

čenský večer byl korunován rautem.

Centru Radotín. Netradičně se skvělým moderátorem Markem Vašutem. Tradičně byly
hlavním programem jízdy na motokárách.
A tradičně se všichni partneři a hosté dobře
bavili… O čem bude 8. GP 2012?

–

partner výstavy:

Petr Kašpar | Dana Tomášová
Dotazy a připomínky kasparp@psas.cz
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