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Rozhovor
s Martinem Dejdarem
Množství odpadu se odvíjí od přebytku,
který nás všude obklopuje |
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Rozhovor

Martin Dejdar: Množství odpadu se odvíjí
od přebytku, který nás všude obklopuje
Oblíbeného českého herce a baviče Martina Dejdara, jsme pro vás krátce vyzpovídali po premiéře
námi podpořené komedie Ženská na vrcholu, ve které ztvárnil jednu z hlavních rolí. V rozhovoru
se například dozvíte, jaké má Martin plány na letošní rok, co dělá ve svém volném čase a jaký má
názor na současnou produkci odpadů.

Martine, nejprve nám, prosím, prozraďte, kde vás letos mohou naši čtenáři vidět
a které divadlo či film vy
osobně doporučujete?
Tak mě letos čeká již třicátá třetí
sezona na jevišti Studia Ypsilon.
Stále také trvá má účast v mu
zikálech Trhák a Mýdlový princ
v divadle Broadway. A co se
týče natáčení, tak momentálně
jsem nejvíce vytížen rolí majora
Strouhala v seriálu Specialisté na
televizi Nova. No a v květnu mě
společně s Petrem Vackem čeká
natáčení dalších deseti dílů po
řadu Tajemství těla pro Českou
televizi.
Pražské služby byly partnerem pražské premiéry filmu
Ženská na vrcholu. Jak se
vám líbilo natáčení v zasněžených Tatrách?
Rozhodně to pro mě bylo i po
těch letech v branži něco nového,
protože jsem byl v podstatě celý
měsíc uzavřený na Chopku. A to
bez možnosti návratu.
Na svém hereckém kontě
máte přes 80 filmů. Dokážete
říci, který snímek byl pro vaši
kariéru nejdůležitější?
Upřímně musím říct, že nedokážu.
Asi jich bylo víc. Ale mohu říct, že
většinu filmů, ve kterých jsem se
objevil, mám rád.
Máte nějaký herecký dream
team? Tedy nějakou skupinu
herců a tvůrců, se kterými
byste chtěl nejraději pracovat?
Měl jsem to štěstí, že s hereckým
dream teamem jsem mohl praco
vat téměř na všech projektech,
které jsem za svůj dosavadní pro
fesní život absolvoval. To nejlepší,
co se vám může přihodit, je, když
si můžete vybírat, s kým chcete
pracovat. Když nad tím tak pře
mýšlím, tak jsem měl to štěstí, že
většinu své práce jsem mohl dě
lat s lidmi kolem Ypsilonky.
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Jste známý jako vášnivý hokejista, a dokonce máte svůj
vlastní tým. Jak dnes funguje
HC Olymp?
V podstatě pořád stejně – na
bázi dobrovolnosti a srdcařství.
Bez toho se dneska takové věci,
jako jsou dobročinnost a charita,
ani dělat nedají. Letos slavíme
již patnáct let od vzniku Olympu
a vůbec se mi nechce věřit, že už
je to tak dlouho.
Jaké další sporty máte rád?
A dokážete si na ně dnes udělat čas?
Času je sice málo, ale přesto se
snažím sportovat pravidelně.
Nejvíce se věnuji hokeji a tenisu.
A potom podle příležitostí.
Jaké máte další koníčky?
Sám jsem z toho překvapený, pro
tože tomu nikdy tak nebylo, ale
s čím dál větší chutí nedělám nic.

Dočetli jsme se, že jste měl
minulý rok nějaký problém
s elektromobilem. Prý jste
málem zmeškal představení.
Co si o elektroautech myslíte? A změnila tato zkušenost
váš názor?
Myslím, že každá alternativa je
dobrá. Osobně ale na elektromo
bily moc nevěřím, protože podle
mě je budoucnost někde jinde.
Životní prostředí, ekologie
a klima dnes patří mezi hlavní témata současnosti. Cítíte,
že postupně začínají čím dál
více rezonovat i v umění? A je
to podle vás dobře?
Přiznám se, že takto to úplně
necítím. Ale pokud to tak je, tak
je to určitě dobře. Nic jiného než
příroda už nám na tom světě
pomalu nezbývá. Můžeme vidět
případy, kdy se příroda umí bránit
sama, ale rozhodně není možné,

abychom jí nepomáhali. Na dru
hou stranu ale nemám rád extre
mismus, a mám pocit, že zrovna
v ekologii je ho dost.
V letošním roce spouštíme
kampaň k omezení vzniku odpadu. Snažíte se vy nějak snižovat svou produkci odpadu?
Podle mě moc odpadu neprodu
kuji. Já to vidím tak, že množství
odpadu se odvíjí od blahoby
tu a přebytku, který nás všude
obklopuje. V mnoha případech
nejsme nuceni šetřit, recyklo
vat a ani spotřebovávat vše do
posledního drobečku tak, jak to
dělaly naše babičky. Dříve bylo
normální, že se rozbité věci doma
opravovaly, ze zbytků jídel se
dále vařilo a kapesníky i pleny se
praly a znovu používaly. Dneska
je ale bohužel většina věcí pouze
na jedno použití.

Akce

Zaměstnanecká Poslední aristokratka
Divadelní představení pro naše zaměstnance a jejich drahé polovičky patří k dlouholetým stálicím
předvánočního času. Po roce jsme se opět vrátili do divadla Na Jezerce, kde na nás čekala divadelní adaptace
oblíbené knihy Evžena Bočka Poslední Aristokratka. A abychom dodrželi tradice, tak jsme pokřtili kalendář
Pražských služeb pro tento rok.

Knižní bestseller Poslední Aristo
kratka se dočkal již čtyřech pokra
čování. Přenesením na prkna, která
znamenají svět, a filmovým zpraco
váním se prozatím pyšní pouze prv
ní z nich. V hlavních rolích komedie
se představili Anna Polívková, Jan
Hrušínský nebo Miluše Šplechtová.
Ještě před zahájením divadelní

hry jsme slavnostně pokřtili náš
aktuální kalendář, jehož ústředním
motivem jsou dívky oděné v mate
riálech z odpadu. Slavnostního křtu
se ujal generální ředitel Patrik Ro
man, který využil příležitosti a po
děkoval kolegům za každodenní
práci a popřál vše nejlepší v letoš
ním roce.

Vánoční besídka s Addamsovou rodinou
Nejslavnější a asi i nejpodivnější americká rodina se
vrátila na filmová plátna, tentokrát ovšem v animované
podobě. Právě tento film byl promítán na vánoční
besídce pro děti zaměstnanců Pražských služeb.
Populární předvánoční akce se po
letech přestěhovala z Anděla do
nového působiště v Hostivaři. Rato
lesti a jejich rodiče z řad našich ko

legů si užili zábavné odpoledne plné
tance, dobrého jídla, kouzelnického
vystoupení a další zábavy. A ani
letos nikdo neodcházel s prázdnou.
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Informujeme

PS partnerem filmu Ženská na vrcholu
Na sklonku minulého roku se v kině Lucerna uskutečnila slavnostní premiéra snímku Ženská na vrcholu režisérky
Lenky Kny (Přijde letos Ježíšek?, Stínu neutečeš). Naše společnost byla hlavním partnerem pražské premiéry, a proto
ředitelka marketingu, PR a komunikace Miroslava Egererová předala všem tvůrcům a hercům náš tradiční dort.
Film Ženská na vrcholu pojednává
o svobodné matce, úspěšné maji
telce biokavárny Heleně (Anna Po
lívková), která odjíždí na popud své
tety s nadšeným osmiletým synem
strávit advent na horách, aby se tak
vyhnula svému citovému problému.
Díky své roztržitosti a hře osudu
se ocitá ve vysokohorské chatě
Samota. Tam potkává dva muže, ač
o žádné seznamování opravdu ne
stojí. Jedním je horal a milovník adre
nalinových sportů Richard (Martin
Dejdar) a druhým jeho bratr (Marek
Němec), vážený člen horské služby,
ale hlavně milovník žen a zábavy.
Rodinná
komedie,
natočená
v úchvatném prostředí sloven
ských velehor Tater, vychází na
konci března na DVD.

Na Václavském náměstí byl spatřen
Rocky Balboa
Nebudeme vás dlouho napínat. Ve skutečnosti se nejednalo o skutečného Rockyho, ale o naše další napodobení
ikonické fotky. A proč jsme si vybrali zrovna tento snímek? Stejně jako legendárního filmového boxera, i nás totiž
v prosinci, kdy fotka vznikla, čekal velice náročný zápas. Během vánočních svátků a v době novoročních oslav
vzniká nejvíce odpadu za celý rok, ale i díky důkladným přípravám a posílenému režimu můžeme s hrdostí říci,
že jsme z tohoto pomyslného ringu opět vyšli vítězně.
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Osmisměrka

Poznáte hlášky z českých filmů?
Některé výroky z českých filmů za dobu jejich vysílání tak zlidověly, až se staly nedílnou součástí
našich životů. Poznáte ale, z jakých snímků jsou? Vyzkoušejte si náš kvíz a zjistěte, jak dobře
znáte tuzemskou kinematografii.

1. „ Vy jste se zase kochal,
že jo, pane doktore?“

3. „ Sveřepí šakali
zavile vyli na bílý měsíc.“

5. „No jo, vypadá jako
Vrána, ale je to Králík!“

7. „ Až budeme nahoře, to
teprv budou panoramata!“

A) Slunce, seno, jahody

A) Ať žijí duchové

A) Kolja

A) S tebou mě baví svět

B) Postřižiny

B) Marečku, podejte mi pero

B) Vrchní, prchni

B) Sněženky a machři

C) Vesničko má středisková

C) Vratné lahve

C) Na samotě u lesa

C) Homolka a Tobolka

2. „Kde jsou moje

4. „ A skláři nebudou

6. „Nudíte se? Kupte si

8. „ Odvolávám, co jsem odvolal,

blatníky?“

mít co žrát.“

medvídka mývala.“

a slibuji, co jsem slíbil.“

A) Obecná škola

A) Pupendo

A) Postřižiny

A) Jak se budí princezny

B) Páni kluci

B) Samotáři

B) Medvídek

B) Pyšná princezna

C) Po strništi bos

C) Pelíšky

C) Nestyda

C) Princezna ze mlejna

Výherci z minulého čísla: Martin Špaček, Václav Jícha, František Sedláček
Hrajeme o 3x voucher v hodnotě 1000 Kč do Alzy
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Kultura

Tipy na nejlepší seriály, které dnes
můžete sledovat
Sledování filmů či seriálů z pohodlí domova dnes není vůbec žádný problém. Záleží čistě jen na vás, zdali vám
vyhovují klasické a kabelové televizní kanály, nebo jste spíše fanoušci online streamovacích služeb.
Tak či onak, z našeho výběru si jistě vyberete.
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Zaklínač

Westworld

Prvním naším tipem je Zaklínač,
který se stal doslova celosvěto
vým fenoménem. Seriál vychází
z knih polského spisovatel An
drzeje Sapkowského a vypráví
příběh Geralta z Rivie živícího se
jako nájemný lovec všelijakých ne
stvůr. Ne vždy se ale u lidí setkává
s vděkem či alespoň pochopením,
neboť se jej běžní obyvatelé čas
to bojí více než těch příšer, které
pro ně loví. Seriál vznikl v dílně
Netflixu a týden po vydání se
z něj stal nejžádanější seriál na
světě. A to je rozhodně pádný dů
vod k jeho sledování, nemyslíte?

Tento futuristický seriál z pro
dukce HBO je založen na filmové
předloze z roku 1973 a pojedná
vá o zábavním parku, který sice
připomíná Divoký západ, ale obý
vají jej robotické bytosti podob
né člověku, známé jako výtvory.
Hosté parku si pak ve Westworl
du mohou dělat vše, co chtějí, a to
včetně násilností na výtvorech.
Podle slov tvůrců nám tento se‑
riál představuje svět, kde se protí
ná blízká budoucnost s minulostí,
s níž se dá dle představivosti ma
nipulovat.

The Marvelous Mrs. Maisel

Místo zločinu Ostrava

Po dvou řekněme temnějších
tipech přichází na řadu něco od
lehčenějšího, a to paní Maiselová.
Tento komediální seriál, který se
může pochlubit dvěma Zlatými
Glóby, můžete sledovat na strea
movací platformě Amazon Prime.
A rozhodně to stojí za to. Příběh
vypráví o ženě v domácnosti,
která se po zjištění nevěry u své
ho manžela stává stand-up ko
mičkou na plný úvazek. Seriál vás
jistě uchvátí jak úžasnou atmo
sférou newyorského Manhatta
nu v 50. letech, tak i výborným
humorem.

Tento třináctidílný seriál z pro
dukce České televize se odehrá
vá v moravskoslezské metropoli
a je inspirován skutečnými přípa
dy, které policie v průběhu něko
lika uplynulých let vyšetřovala.
Hlavními postavami seriálu je
dvojice zdánlivě odlišných krimi
nalistů – Ema (Pavla Beretová)
a Honza (Stanislav Majer). Ona je
přímočará, racionální a soutěživá,
on je výbušný, náladový a bere si
vše osobně. Postupně se z nich
stává dvojice, která se i přes veš
keré rozdíly výborně profesionál
ně doplňuje.

Sestřičky

Specialisté

Televizních seriálů či filmů z lé
kařského prostředí sice existuje
nespočet, nicméně podle tvůr
ců Sestřiček se většinou jedná
o sci-fi, které s realitou nemá nic
společného. Nový dokumentár
ní seriál od České televize proto
sleduje reálnou práci několika
zdravotních sester, ať už v ne
mocnicích, v domácnosti nebo na
zahraničních misích. Cílem projek
tu je předvést, jaká je jejich pro
fese doopravdy, a zároveň ukázat
životy lidí, pro které je péče o dru
hé posláním.

Posledním tipem je opět kri
minální seriál, tentokrát ale
z produkce televize Nova. Spe
cialisté vyprávějí příběh čtveři
ce vyšetřovatelů, kteří se vrhají
z jednoho případu na druhý
a zároveň samozřejmě řeší i své
osobní problémy. Seriál byl nato
čen podle podle německého vzo
ru s názvem Zvláštní jednotka, Lip‑
sko. Specialisté již nějakou dobu
v televizi běží, ale díky interne
tové službě Nova Plus je můžete
zdarma sledovat pěkně od začát
ku. No a poslední třešničkou je,
že jednu z ústředních rolí ztvárnil
náš oblíbený Jakub Štáfek.

Recepty

Tipy na tři recepty, díky nimž budou
vaše letošní Velikonoce nezapomenutelné
Velikonoce vždy bývaly důležitým gastronomickým obdobím, neboť jim předcházelo období půstu, které
trvalo šest neděl. Dnes už to sice tolik neplatí, ale to v žádném případě neznamená, že bychom si během těchto
nejdůležitějších křesťanských svátků nemohli dopřát výborné jídlo. Proto jsme pro vás vybrali tři recepty,
na nichž si určitě pochutnáte.
BERÁNEK Z PIŠKOTOVÉHO
TĚSTA
Beránek je jedním z hlavních sym
bolů Velikonoc a na sváteční ta
bule patří již od středověku, kdy
byl křesťany považován za dů
ležitý obřadní pokrm. Ne všichni
lidé si ale tehdy mohli dovolit jeh
něčí maso, a tak vznikla varianta
sladkého beránka z těsta, která
se velice rychle rozšířila.
JIDÁŠE
Jidáše se tradičně připravovaly
i konzumovaly na Zelený čtvrtek
a jejich tvar symbolizuje provaz,
na kterém se Jidáš oběsil poté,
co zradil Ježíše. Toto tradiční pe
čivo se vždy servírovalo polité
medem, a to proto, aby se člo
věk po celý rok vyvaroval hadího
uštknutí a uřknutí lidskou zlobou.
Ingredience:
• 500 g hladké mouky
• 60 g krupicového cukru
• 300 ml smetany
• 40 g droždí
• 3 žloutky
• 120 g rozpuštěného másla
• kůra z jednoho citronu
• dvě lžičky citronové šťávy
• špetka soli
• vanilkový cukr
• vejce na potření
• med
Postup:
Ze lžíce cukru, mouky, vlažné sme
tany a droždí si nejprve připravte
kvásek. Následně jej smíchejte se
zbytkem cukru a mouky, žloutky,
máslem, citronovou šťávou i kůrou,
vanilkovým cukrem a špetkou soli.
Poté přidejte zbytek vlažné sme
tany.
Z vykynutého těsta oddělujte
kousky zhruba po 50 gramech
a vyvalujte z nich válečky, které ná
sledně stočte do spirály či esíčka.
Pak je potřete vajíčkem a pečte 20
minut v troubě vyhřáté na 160 °C.
Hotové jidáše podávejte pokapané
medem, který můžete ozvláštnit
trochou rumu.

TRADIČNÍ NÁDIVKA
S KOPŘIVAMI
Velikonoční nádivce se dříve ří
kalo hlavička, a to proto, že byla
původně připravována z telecích
hlav. Jedla se hlavně o Bílé sobo
tě, neboť po překonání pátečního
půstu lidé potřebovali vydatný
pokrm. Podoba nádivky se lišila
a dodnes stále liší kraj od kraje,
nicméně všude platí, že by měla
obsahovat nějaké zelené byliny
symbolizující jaro.

Ingredience:
• 300 g cukru
• 5 vajec
• citronová kůra
• vanilkový cukr
• 300 g polohrubé mouky
Postup:
Z cukru, žloutků ze čtyř vajec, jed
noho celého vajíčka, citronové kůry
a vanilkového cukru nejprve vyšle
hejte světlou pěnu. Ze čtyř bílků
si následně ušlehejte sníh a spolu
s moukou přidejte do směsi. Hladké
a vláčné těsto pak nalijte do peč
livě vymazané a vysypané formy
a pečte asi 45 minut na 170 °C.
Hotového beránka můžete polít čo
koládovou polevou.

Ingredience:
• 400 g uzeného masa
• 200 ml smetany na šlehání
• 6 vajec
• 7 včerejších rohlíků
• 2 hrsti kopřiv
• máslo na vymazání formy
• cibule
• česnek
• petrželka
• majoránka
• sůl
• mletý pepř
Postup:
Uzené maso nejprve uvařte do
měkka, poté nechte vychladnout
a nakrájejte na kostičky. Rohlíky
nakrájejte na kostičky a dejte do
mísy společně s rozmíchanými
žloutky ve smetaně. Kopřivy oper
te, spařte ve vroucí vodě, proplách
něte a nechte okapat. Následně je
přidejte do mísy a promíchejte. Do
směsi přidejte cibuli, česnek, petr
želku, majoránku, sůl a pepř. Poté do
ní vmíchejte sníh z bílků a olej. Takto
připravenou směs vložte do trouby
předehřáté na 180 °C a pečte při
bližně padesát minut.
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Křížovka
„Cirkulární ekonomika je koncept, ve kterém…“ viz tajenka.
Soutěž je určena zaměstnancům Pražských služeb.

Výherci z minulého čísla:

Jiří Lachout
Hana Nábřežná
Josef Fišer

Tajenku zašlete nejpozději do 31. května 2020 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.

