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Recepty na cukroví
z celého světa (str. 4)

Jak mohou být Vánoce
opět svátky klidu? (str. 3)

Rozhovor

Patrik Roman:
V tomto složitém
roce jsem zjistil,
že máme silný tým
lidí, který je velmi
soudržný.
Končí rok 2020. Pojďme si
ho rozebrat ze soukromého
hlediska. Jakých to bylo 365
dní pro Patrika Romana?
Bylo to mimořádných 365 dní, ať
už z hlediska toho pozitivního,
nebo negativního. Rok 2020 byl
mimořádně složitý pro většinu
lidí v této zemi. Přišlo něco nového, nečekaného a na každém
z nás bylo, jak se s tím vypořádá.
Musím říct, že pro mě tento rok
nepřinesl jen negativní věci, jak
by si někdo mohl myslet. Naopak
mi to možná otevřelo náhledy na
některé věci a možnosti, které
jako lidé máme.
Vybaví se vám nejlepší
moment v letošním roce?
Najde se něco, na co budete
rád vzpomínat?
Ze soukromého hlediska budu
rád vzpomínat na to, že jsem
mohl více času trávit v kruhu rodiny.
A jaký to byl rok
pro Pražské služby?
Pro Pražské služby to bylo samozřejmě mnohem složitější než
pro mě jako soukromou osobu.
Měli jsme před sebou dost věcí,
které byly absolutně nenadálé,
nečekané a museli jsme se s nimi
vypořádat okamžitě bez jakéhokoliv prodlení. Od samého počátku jsme museli poměrně dost
improvizovat, dělat rozhodnutí,
která byla riziková i riskantní,
a snažit se zachránit maximum
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možného. Na druhou stranu jsme
zjistili, že máme potenciál a silný
tým lidí, který je velmi soudržný.
To je pro mě obrovská devíza,
o které jsem věděl, ale která se
v této extrémně těžké situaci
maximálně potvrdila.
Pandemie přinesla spoustu
změn, a ne všechny byly
nutně negativní. Je něco, co
nás koronakrize naučila?
Naučila nás to, že můžeme celkem efektivně šetřit čas. Nemusíme ho nutně trávit na osobních
schůzkách a na cestách mezi
nimi. Spousta záležitostí se dá
vyřešit i online formou a se stejným efektem. Zároveň jsme se
naučili být více zodpovědní v přístupu k práci, ale také ke zdraví.
Já mám dlouhodobě názor, že do
práce mají chodit pouze zdraví
lidé. A nezáleží na tom, zdali je
koronavirová krize, nebo není. Je
to zodpovědné vůči okolí, a proto
i třeba tento rozhovor probíhá
online, protože jsem lehce nachlazený a nerad bych nakazil
ostatní.
Kolegy bude jistě zajímat,
co nám přinese nadcházející
rok. Dokážete odhadnout,
jaký bude pro Pražské
služby?
Zjednodušeně řečeno, bude to
enormně těžký rok. Složitý bude
v tom, že dopady koronakrize na
restaurace, hotely, cestovní ruch
či letectví se projevily okamžitě.
V našem případě nás to nezasáh-

lo tak dramaticky jako ty jmenované sféry, o to více se negativní
důsledky našeho podnikání ale
projeví v příštím roce. Nedělám
si iluze, že se ekonomická situace příští rok dramaticky zlepší
ze dne na den. Jsem sice optimista a věřím, že zlepšení nastane,
ovšem bude to trvat i několik let,
než se alespoň přiblížíme k úrovni před koronakrizí. My tedy pocítíme dopady úspor na naší straně. Dále dostaneme méně peněz
od našeho jediného akcionáře,
hlavního města Prahy. To vše
se projeví ve tvrdém celoročním
dopadu. Myslím si, že rok 2021
bude nejsložitějším rokem z hlediska ekonomiky za hodně dlouhou historii Pražských služeb.
Jsou pro vás Vánoce
svátky klidu, nebo je to
spíš naopak?
Já bych to rozlišil na advent
a dobu po něm. Řekl bych, že
advent pro mě v klidu nikdy není
a dost možná ani nebude, dokud
budu pracující člověk. O to víc
se ale snažím užít si Štědrý den
a dny následující. Dbám na to,
aby to byly svátky klidu a nezasahovalo do nich nic pracovního.
Snažím se maximálně věnovat
své rodině a svým blízkým.
Bude u vás doma na večeři
klasika, tedy kapr
a bramborový salát?
Ano, kapr a salát u nás bude. Prozradím ale jedno malé tajemství,
že já smaženého kapra nejím.

U mě na talíři to tedy bude řízek
s bramborovým salátem.
S příchodem nového roku
jsou spojena předsevzetí.
Dáváte si vůbec nějaká?
Já jsem na novoroční předsevzetí v podstatě zanevřel, protože
dlouho nevydrží. Pokud už nějaká mám, tak se týkají celého
roku. Musím říct, že s věkem od
některých ustupuji. Už jsem se
smířil s tím, že holt už nebudu
mít stejnou váhu jako před patnácti lety nebo že nebudu běhat
denně deset kilometrů. Myslím
si, že člověk by si měl dávat reálná předsevzetí, reálné cíle. A ty
cíle by nám měly dělat radost
a my bychom neměli být jejich
otrokem.
Kde letos oslavíte Vánoce
a přivítáte rok 2021?
Příchod Nového roku nechávám
otevřený. Zatím totiž není jasné,
zda bude možné cestovat. Nedokážu si představit, že bych Vánoce trávil někde jinde než doma.
Vánoce byly, jsou a budou spojeny s Českou republikou a domovem. Nikdy jsem neuvažoval, že
bych na Štědrý den odcestoval
někam jinam. Se Silvestrem to
mám jiné. Beru to také tak, že
není potřeba se za každou cenu
bavit na povel a není podstatné,
zda se pobavíme den před Silvestrem, nebo po něm. To nechávám
víceméně na náhodě.

Tip

Štastné a udržitelné.
Vánoce mohou být opět svátky klidu
V období Vánoc si lidé nejčastěji přejí hodně klidu, ale realita bývá často opačná. Mnohým z nás
vánoční svátky přinášejí velkou dávku stresu, ať už z nakupování dárků, úklidu, pečení, vaření,
nebo třeba řešení financí. Často však platí, že tyto aktivity není potřeba tolik řešit. Existuje mnoho
způsobů, jak je lze dělat jednodušeji a zároveň i udržitelněji. A vánoční kouzlo tím rozhodně nezmizí,
ba naopak. Vánoce se tak opravdu stanou časem klidu a pohody. Ano, změnit zažité stereotypy je
těžké, ale každý může letos začít alespoň nějakou drobností.

Radosti místo
starostí

Ať už jde o nakupování dárků,
nebo přípravy domácnosti, položte si otázku: „Je to všechno
potřeba?“ Je jasné, že dárky i hodování k Vánocům patří, v posledních letech se však každý rok
nároky jen a jen zvyšují a u mnoha lidí již přesáhly únosnou hranici. Rozhodnutí o tom, jak budou
Vánoce probíhat, má přitom každý z nás jen ve svých rukou.

Dobrý skutek
s nejbližšími
Říká se, že nejhezčí dárek je čas
strávený společně. A my nemůžeme než souhlasit. Vyražte
třeba na výlet. Ne ale kvůli fotce
na Facebook či Instagram, jak se
dnes velice často děje, ale kvůli
tomu, abyste skutečně strávili
chvíle se svými blízkými. Právě
to může být recept, jak si Vánoce
opravdu užít a méně se stresovat. Pobyt v přírodě navíc můžete využít i k sehnání různých přírodních ozdob, kterými nahradíte
ty plastové. Stačí pár větviček,
šišek, mechů, trocha zručnosti a krásné udržitelné dekorace
jsou na světě. A pokud chcete
pro naši přírodu udělat ještě
nějaký dobrý skutek, tak během
procházky můžete nakrmit zvířata zbytky z ledničky. Čímž se
hezky dostáváme k dalšímu bodu.

Jídlo, jídlo
a jídlo
Druhou kategorií, která přináší
stres zejména ženám, je příprava
jídla. Cukroví, řízky, salát, chlebíčky… no, vždyť to znáte. Toho,
co je nejen na štědrovečerní tabuli nutné připravit, je skutečně mnoho. Opět ale vyvstává
otázka, zdali se jedná o nutnost.
Velká část jídla se totiž během
vánočních svátků nespotřebuje
a následně skončí v koši. Plýtvání potravinami je v posledních
letech stále větší problém. Proto
je vždy dobré se před každým
nákupem zamyslet, co vše je
skutečně potřeba zakoupit a co
je naopak nadbytečné. Dobrým
pomocníkem může být nákupní

seznam, díky kterému si dáte do
košíku pouze to, co opravdu využijete. Pokud vám ale i přesto
nějaké jídlo zbyde, dejte ho potřebným. A teď nemyslíme výše
zmíněná zvířata. V dnešní době
existuje mnoho různých iniciativ,
díky nimž přebytečné jídlo putuje k lidem, na které se z různých
důvodů nedostává.

Dárky jsou hlavním synonymem Vánoc nejen pro malé děti,
ale i spoustu dospělých. Není
tak divu, že si řada lidí kvůli vánočním dárkům dokonce půjčuje
peníze, které pak často splácí
daleko delší dobu, než samotné
dárky vydrží. Co bychom však
pro radost blízkých neudělali, že?
Při nákupu vánočních dárků bychom se ale měli ptát, co dotyčný
potřebuje. Kromě krátké radosti
darujte něco opravdu užitečného. A pokud se vám podaří vybrat
dárek, který je zároveň ekologicky šetrný a poté, co doslouží, jej
bude možné recyklovat, bude to
výhra pro všechny strany. A jako
bonus můžete takový dárek i originálně zabalit. Tipů na nevšední
a udržitelné alternativy k balicímu papíru je na internetu skutečně mnoho.
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Recept

Tipy na netradiční cukroví z celého světa
Tento text je stejně jako ten minulý o tradicích. Jenom ne o českých. Cukroví je totiž
nedílnou součástí Vánoc nejen u nás, ale po celém světě. Proč tedy letos nezkusit něco
nového? Určitě jste si všimli, že některé zahraniční sladkosti, jako třeba francouzské
makronky, se u nás během posledních vánočních svátků staly velmi populárními.
My jsme pro vás vybrali trojici světového cukroví, která by klidně mohla osud
makronek následovat.

Finské čokoládové bonbony
INGREDIENCE:
SN
AD
N
É

•
•
•
•
•

1 dl rumu
100 g rozinek
120 g moučkového cukru
100 g hořké čokolády
100 g mletých vlašských
ořechů

Nejprve si nadrobno nasekejte rozinky, které pak na tři hodiny naložte do rumu. Poté si nalámejte
čokoládu na kousky a rozpusťte
ji ve vodní lázni. Rumové rozinky smíchejte s cukrem, ořechy
a čokoládou. Z výsledné hmoty
vytvarujte menší kuličky, které
pak nechte při pokojové teplotě
ztuhnout. Nakonec bonbony vložte do papírových košíčků a uchovávejte v chladu.

Brazilské brigadeiros
SN
AD
N
É

INGREDIENCE
(pro osm kakaových kuliček
a osm kokosových):
•

•
•
•
•

2x 400 g slazeného
kondenzovaného mléka
bez příchutě
2x 20 g másla
4 velké lžíce kakaa
4 velké lžíce strouhaného
kokosu
Čokoládové sypání

Smíchejte 400 g kondenzovaného mléka, kakaový prášek, máslo a na mírném ohni míchejte do
zhoustnutí. Poté směs opatrně
přendejte na talíř vymaštěný
máslem a nechte zchladnout. To
samé proveďte s dalšími 400 g,
ale kakao nahraďte kokosem.
Poté pomocí lžíce vykrajujte
kousky a vytvořte z nich koule
ve velikosti pingpongového míčku. Kakaové brigadeiros obalte
v čokoládovém sypání a kokosové v kokosu či moučkovém cukru.

Italské casoncelli
N

INGREDIENCE:

ÁR
O
ČN
ĚJ
ŠÍ

•
•
•
•
•

500 g hladké mouky
500 g změklého másla
2 vejce
2 lžíce bílého vína
Moučkový cukr

NA NÁPLŇ:
•
•
•
•
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300 g oloupaných a zlehka
opražených mandlí
190 g krupicového cukru
Strouhaná kůra z 1 bio
citronu
150 g nalámané tmavé
čokolády

Do mísy prosejte mouku, přidejte
máslo, vejce i víno. Směs začněte
hníst a vypracujte nelepivé těsto. To zabalte do potravinářské
fólie a nechte 1 hodinu odpočívat
v lednici. Přísady na náplň smíchejte do hladké pasty a nechte
vychladit. Pak z ní vytvarujte
1 cm tlustý váleček, z něhož odkrajujte kousky dlouhé 1,5 cm.
Těsto vyválejte na tenko, vyskládejte na něj náplň a rozkrájejte ho rádýlkem. Těsto přehněte kolem náplně, přitiskněte
a mušličky naskládejte na plech.
Pečte v troubě na 180 °C zhruba
10 minut dozlatova.

Tip

Sedm vánočních
tradic, na které
se pomalu
zapomíná
Pečení cukroví, zdobení vánočního stromečku nebo štědrovečerní večeře. Zvyky, bez kterých si Vánoce
dokážeme jen těžko představit. Stejně tak tomu ale bylo dříve například s vymetáním štěstí či ovázáním
vánočního stolu. Některé vánoční tradice se však vytratily a dnes se o nich můžeme dozvědět jen
z vyprávění prarodičů či historických knih. Anebo v tomto článku, v němž vám připomeneme, jaké zvyky
byly dříve nedílnou součástí Vánoc.
lo do nich nasypat sůl. Pokud se
rozpustila, mělo příští rok v daném měsíci pršet.

Lití olova
Kdysi velmi oblíbená vánoční
tradice, kdy se lilo rozžhavené
tekuté olovo do nádoby s vodou.
Z výsledného odlitku se následně věštilo, co přinese budoucnost. Téměř každému se v tuto
chvíli jistě vybaví legendární scéna z filmu Pelíšky, ve které z olova věštil herec Jiří Kodet. Dnes
se nicméně tato tradice provádí
již velice zřídka. Pokud byste si ji
ale chtěli vyzkoušet, tak není nic
jednoduššího, než si v některém
z mnoha obchodů sadu na lití
olova zakoupit a na Štědrý den
zjistit, co vás v životě čeká.

Slupky od cibule
Slupky od cibule v minulosti ukazovaly, jaký bude následující rok.
V dobách, kdy předpověď počasí
neexistovala, roli televizních rosniček zastávaly cibule, přesněji
dvanáct cibulových slupek. Stači-

hodí botou. Pokud bude špička
boty ukazovat směrem ke dveřím, znamená to, že v následujícím roce čeká na dívku svatba
a odchod z domova. Pokud ukazuje opačným směrem, mohou
být rodiče klidní, dcera jim totiž
zůstane doma.

Počet lidí u stolu
Dnes spousta lidí tráví Štědrý
večer ve dvou, nebo dokonce
o samotě. To bylo kdysi nepředstavitelné. A co víc — zapovězeno bylo večeřet i v lichém počtu.
Pokud jste zrovna byli tři, bylo
zapotřebí na stůl přidat prázdný
talíř pro doplnění na sudý počet.
Talíř měl symbolizovat vzpomínku na rodinného člena, který se
nemůže večeře zúčastnit, nebo
také značit solidárnost s lidmi,
kteří by se chtěli v domě ohřát.

Ovázaný stůl
Další tradice, která byla dodržována především na venkově
mezi zemědělci a rolníky, měla
zařídit, aby se celé osazenstvo
u štědrovečerní večeře sešlo
i za rok. Stačilo málo — dokola svázat nohy stolu, přičemž
nejčastěji se tak dělo řetězem,
a za rok se na stejném místě potkat ve stejném složení.

Hod střevícem
Jedná se o podobný zvyk, s nímž
se potkáte na každé svatbě, kde
nevěsta hází kytici přes hlavu.
Ve vánoční obměně se dívka postaví do chodby a přes rameno

protože ne každý má k dispozici
zahradu, a co víc, s jabloní nebo
zlatým deštěm. Nicméně dříve
platilo, že nezadané dívky, které
si chtěly najít statného partnera,
musely vyběhnout po štědrovečerní večeři na zahradu, kde zatřásly jedním ze zmíněných stromů a čekaly na odpověď. Ta měla
přijít okamžitě. Stačilo, aby se
ozval psí štěkot nebo vytí, a bylo
vyhráno. Nápadník se měl údajně
brzy objevit na prahu domácnosti.

Hledání ženicha

Úklid zakázán
Zatímco v dnešní době alespoň na Štědrý den chtějí mít
lidé doma naklizeno, dříve tomu
bylo přesně naopak. Důvod byl
jednoduchý. Hospodyňky věřily,
že předvánoční úklid může do
domu přinést smůlu či dokonce
neštěstí. Proto jim bylo pravidelně 24. prosince zakázáno uklízet,
aby náhodou nevymetly štěstí
z domu. Pojďme si říct, že minimálně tuto tradici by dnes mnoho lidí rádo znovu oživilo.

Tato tradice je dnes už naprosto
zapovězena. Velký vliv na tom
má i současný způsob bydlení,
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Kvíz

Poznáte naše ikonické fotky?
Jak jistě víte, tak je to již nějakou dobu, co na našich sociálních sítích napodobujeme
slavné fotografie, scény z filmů nebo historické momenty. Někteří z vás se dokonce
jejich realizací přímo zúčastnili. Otázkou ale je, zdali všechny naše fotografie poznáte?
1

2

3

Který sci-fi film jsme zde
napodobili?

Jakou slavnou fotografii jsme v tomto případě
zparodovali?

Obalem alba které hudební skupiny
jsme se inspirovali?

A) Muži v černém
B) Krotitelé duchů
C) Zpátky do budoucnosti

A) Dělníci obědvající na traverze mrakodrapu
B) Skupina fyziků na konferenci Solva
C) Akrobaté na vrcholu Empire State Building

A) Beatles
B) Queen
C) Rolling Stones
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Z jakého snímku je tento
záběr, který se následně objevil i na filmovém plakátu?
A) Rambo
B) Rocky
C) Terminátor

6

O napodobeninu jaké slavné válečné fotografie
se jedná?

O pózu kterého legendárního zpěváka
se jedná?

A) Vztyčování americké vlajky na ostrově Iwodžima
během druhé světové války
B) Vztyčování sovětské vlajky nad Reichstagem
C) Vylodění amerických vojáků v Normandii

A) Elton John
B) Michael Jackson
C) Freddie Mercury

Výherci z minulého čísla: Kubíková Lucie, Fišer Josef, Špačková Blanka

Správné odpovědi zašlete na e-mail: infokontejner@psas.cz.

Všem našim zaměstnancům
děkujeme za práci během
pandemie. Moc si toho vážíme.
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Hrajem
e
o 3 vo u
ch e r y
v hodno
tě
1000 K
č
do Alz y
.

Vážení kolegové,
přejeme Vám veselé
Vánoce a šťastný
nový rok.

Osmisměrka je nevýherní.

Osmisměrka
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Křížovka

Vánoce mají být časem klidu a pohody… viz tajenka.

Výherci z minulého čísla: Fleischmanová Helena, Zakouřilová Marcela, Nábřežná Hana

Soutěž je určena zaměstnancům Pražských služeb.
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Tajenku zašlete nejpozději do 14. února 2021 na e-mail: infokontejner@psas.cz, v předmětu nezapomeňte uvést: „IK křížovka“ a v e-mailu
uveďte adresu bydliště. Hraje se o 3 POUKÁZKY NA ODBĚR 20 L PHM NA ČERPACÍ STANICI V AREÁLU NAŠÍ FIRMY.

