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Rozhovor

Vašek Matějovský:
Vyhazování odpadků
na ulici do koše
není o ekologii, ale
o slušném vychování.
Vašek Matějovský je vycházející hvězda dnešní
doby. Hraje, moderuje, je populární na sociálních
sítích a navíc je ještě hrdinou naší nové kampaně.
Zároveň je vidět, že má přehled a v hlavě jasno.
Ideální prototyp mladého člověka, co myslíte?
Kdo je Vašek Matějovský?
Herec? Moderátor? Popište
se nám prosím v pár větách.
Věčné dítě, které pořád rádo
zkouší nové věci. Občas mám
problém uchytit se v dospělém
světě plném dospěláckých povinností, ale v ideálním světě se
nechci nikdy dostat do bodu, kdy
budu zážitkům a novým zkušenostem říkat ne jen proto, že se
to sluší a patří.
Jako moderátor ranního
vysílání máte poměrně pevně
daný režim spojený s brzkým
vstáváním. Jak to snášíte?
My dobře víme, že to někdy
dokáže být pěkně náročné.
Myslel jsem, že si na budíček ve
4:45 zvyknu. Už jsou to tři roky
každý všední den a nezvykl
jsem si ani o kousek. Ale člověk
má delší den, je vzhůru dřív než
všichni ostatní a má náskok, to je
fajn. (Jen ne všechny přítelkyně
vždycky s budíčkem souhlasí...)
Ve finále jsem za tenhle režim
ale rád. Dokud tedy není sobota,
já nemám volno, ale i přesto jedu
do rádia a až ve studiu zjistím, že
je víkend, a tak se tedy v 5:45
otočím a jedu zpátky domů. Ale
tomu se vždycky vlastně rád zasměju.
Co bylo v dětství vaše vysněné povolání? Herec, moderátor, nebo snad popelář?
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Kdo kdy nechtěl jezdit zavěšený
na popelářském autě? Ale když
jsem zjistil, v kolik musí chlapi
vstávat, okamžitě jsem otočil.
A jak to dopadlo... nakonec stejně vstávám s nimi (skoro). Ale vysněné povolání jsem nikdy neměl
a vlastně pořád nemám. A mít ani
nechci. Každý rok se věnuju něčemu trochu jinému a rád bych,
aby to tak zůstalo. To je vysněné
„živobytí“.
Co rád děláte ve volném
čase, pokud nějaký zbude?
Jsem fanda do filmu. Takže se
snažím sledovat, co kde vychází
na streamovacích platformách.
Zároveň si ale rád pustím něco
z DVD, hezky postaru. Stejně tak
se snažím orientovat v oblasti
hudby. I tam občas vypnu internet a zapojím gramofon nebo si
koupím CD od oblíbeného interpreta. Měl bych více číst, tam
mám mezery. V tu chvíli nastane klasická výmluva nás všech
„vždyť já na to přece nemám
čas“.
V tomto čísle se hodně
věnujeme pražské zeleni
a parkům. Máte nějaké své
oblíbené pražské místo
s kouskem přírody?
Mám jich spousty. Bydlím v Praze na „Jiřáku“, nejblíže mám tedy
Grébovku, Riegráče. Miluju ale
pražské vyhlídky — na Dobešce,

na Hanspaulce nebo Dívčí hrady. Nejlepší je ale na tahle místa
jezdit v noci. Ve tři ráno tam nikdo není, Praha je v klidu a máte
výhled jen pro sebe. Ale to tam
nejezděte, to jsem tam já.
Co vy a třídění odpadu?
Nebudu pokrytecky lhát, že jsem
největší ekolog střední Evropy,
rozhodně mám mezery. Ale základní třídění (plast, sklo, papír)
je u mě doma samozřejmost.
Jakmile si člověk zvykne, tak už
je pro něj zvláštní vyhodit do
jednoho koše slupku od banánu
a plastovou lahev. Takže to jde.
Vždycky to jde ale i víc.
Snažíte se třeba i nějakým
způsobem omezovat svou
produkci odpadu?
Rozhodně o něco více přemýšlím nad věcmi, které potřebuji
a které ne. Potřebuju na tu cibuli
opravdu plastový sáček a na pomeranče další? Stejně mají přírodní obal, který doma vyhodím.
Když už je to potřeba, snažím se
v obchodě najít alespoň papírový
sáček nebo si nosím z domova
papírové tašky a ty si doma zase
schovám na příště. Mohl bych
a taky měl dělat víc, občas na to
ale člověk zapomene, protože je
zvyklý, „že to přece nevadí...“. Je
to běh na dlouhou trať, pro nás
pro všechny, tak ho snad jednou
doběhneme.

Během června vás čtenáři
mohou vidět v naší kampani
Není to normální!
Jak vy se stavíte k odhazování odpadků na ulici?
Vyhazování odpadků na ulici do
koše není o ekologii, ale o slušném vychování. Vajgly, žvýkačky, obaly a další odpad prostě do
koše patří. O přírodě nemluvě.
Zrovna o víkendu jsem si prodřel
kapsu u kalhot, protože jsem
z lesa, mimo jiných odpadků,
odnášel i prázdnou plechovku,
kterou tam někdo, doufám, jen
zapomněl. Problém to určitě je.
Někdy stačí to lidem pouze připomenout, v některých případech by si někdo zasloužil facku.
Samozřejmě ne doslova. Nebo?
Jaké máte plány na léto?
Zkusíte někam vycestovat,
nebo spíš dáte přednost
dovolené v Česku?
Letos v létě bych rád vyjel autem.
Spaní ve stanu na autě, jezera,
hory, žádné kempy a žádní lidé.
K tomu se ale, paradoxně, těším
na festivaly a plné hospody. Stejně tak bych si chtěl letos udělat i „papíry“ na skok padákem,
zbrojní průkaz a pořídit motorku.
Ano, mojí nejčastější aktivitou
je plánování, tak uvidíme, jak to
všechno dopadne. Rozhodně
bych ale rád i zavítal na palubu
letadla. Kam se mnou poletí, to
už asi nechám na pilotovi.

Info

Obnova ZEVO Malešice vstoupila
do závěrečné fáze
Ačkoliv byl poslední rok poznamenán celosvětovou pandemií, podařilo se v Zařízení na energetické
využití odpadu (ZEVO) Malešice dodržet harmonogram projektu a úspěšně dokončit opravu třetí
spalovací linky. Jelikož je projekt silně závislý na odborné i manuální práci techniků z šesti evropských
států, bylo částečné i celkové uzavření hranic a jiná omezení kritickými momenty, kdy prakticky
hrozilo zastavení prací.
Kromě generální obnovy a zvýšení spolehlivosti bylo dosaženo i značné ekologizace. Ta je
mimo jiné prokazatelná snížením
emisní zátěže. V dnešní době
již máme k dispozici opakovaná
garanční a zákonná měření emisí.
Ta potvrdila úspěch záměru na
zlepšení ekologických parametrů
zařízení. Například emise oxidu
uhelnatého, které byly na starých kotlích nejproblematičtější,
dosahují u nových linek průměrné koncentrace do 5 mg/Nm3.
Do kontrastu dejme denní zákon-

ný limit, který činí 50 mg/Nm3.
Zjednodušeně řečeno: ZEVO plní
emisní požadavek s 90% rezervou.
Obdobně je to s emisemi prachu.
Jeho koncentrace vypouštěná
do ovzduší díky instalaci tkaninových filtrů klesla dokonce
na nulové hodnoty. Stejně tak
se potvrdily excelentní výsledky v případě emisí polychlorovaných dioxinů a furanů, které jsou
zařízením typu ZEVO často
vytýkány.

Vířivé proudy už dva roky třídí neželezné
kovy. Nově i použité kávové kapsle
Řeč je o jedné z klíčových technologií poloautomatické třídicí linky provozované v areálu Pražských
služeb ve Vysočanech. Separátory fungující na bázi vířivých proudů dokážou oddělit například hliník
nebo zinek. O oddělení železných složek se stará permanentní magnet. Od letošního roku mohou
Pražané do kontejnerů na kovové obaly, kterých je v metropoli rozmístěno už 1555, odevzdávat
i použité hliníkové kávové kapsle.
V pandemickém roce skončilo na
třídicí lince 629 tun kovových
obalů. To je výrazný nárůst oproti roku 2019, kdy Pražané do
šedých kontejnerů vyhodili 421
tun odpadu. Letos do statistik
poprvé promluví i použité hliníkové kávové kapsle. Ty jsou nově
součástí sbírané tříděné složky.
To znamená, že mohou být vhozeny do příslušné nádoby, odkud
putují k dotřídění na linku v areálu
Pražských služeb. Za první čtyři
měsíce roku 2021 se jich svezly
dvě tuny. Třídění kávových kapslí v metropolitním odpadovém
hospodářství je výsledkem spolupráce mezi Pražskými službami, Magistrátem hlavního města

Prahy a společností Nespresso.
Pražané však nejsou omezováni
jednou konkrétní značkou.
Kávové kapsle jsou společně
s kovovými obaly sváženy z šedých kontejnerů na poloautomatickou třídicí linku do Vysočan.
Linka se skládá ze dvou hlavních
částí — třídicí technologie a lineárního lisu. Ústřední roli hraje
dopravníkový pás. Ten nabírá kovové obaly z násypky a dopravuje je k obsluze. Ta ručně sebere
nežádoucí odpad a nově i kávové
kapsle. V první fázi jsou tříděny
manuálně. Dále s nimi pomáhá
separátor, kterým neprojdou.
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Zahájili jsme kampaň s názvem
Není to normální!
Ačkoliv nikdo, podle toho, co říká, odpadky na zem neodhazuje, pořád jich jsou plné ulice. Jedná se
především o obaly od jídla, nedopalky cigaret, kelímky od kávy, žvýkačky, psí exkrementy nebo
například velmi aktuální použité respirátory.
Vzniklý problém je nejen ekologický, ale v ulicích našeho
krásného hlavního města i estetický. Proto jsme se rozhodli vytáhnout do boje s naší kampaní
s názvem Není to normální!,
která je doprovázena hashtagem

#nebudprase. Ukazujeme v ní, že
zahazovat odpadky na ulici opravdu není normální. Vzniklo šest
spotů, kde v nadsázce na běžných
situacích zobrazujeme, že není
radno se chlubit děláním nepořádku v ulicích. Může vám to pak

snadno pokazit rande, pohovor
či například dobře našláplou
sportovní kariéru. V hlavní roli
všech spotů vystupuje Vašek
Matějovský, který se svého
úkolu zhostil na jedničku, a především díky němu jsou spoty

takové, jaké jsou. Tyto kampaně
nás baví, nicméně máme-li být
upřímní, lepší by bylo, pokud
by se nic podobného nemuselo
realizovat a v pražských ulicích
se žádné odpadky nepovalovaly.
Pojďme to společně změnit!

Svoz bioodpadu v metropoli
V lednu 2020 byl svoz biologicky rozložitelného odpadu zařazen do systému celoměstského odpadového
hospodářství. V minulém roce Pražané do kompostáren odevzdali kolem 5000 tun bioodpadu.
Mimo sezónu svážely pražské
svozové společnosti 2837 biopopelnic. Se začátkem sezóny zájemců o svoz bioodpadu přibývá.
Množství nádob rozmístěných po
Praze se může navýšit na více
než 14 000.

Do bioodpadu jedině
bez sáčku
Právě zbytky živočišných produktů představují samostatnou
kapitolu. Skořápky, podestýlky, zbytky mléčných produktů,
maso, kosti, vlasy a zvířecí srst
do hnědých nádob rovněž nepatří. Situace je ještě horší, když
tyto odpady lidé umístí do sáčku, protože si v kompostárnách
s nimi nedovedou poradit.
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Dejme bioodpadu
šanci
Navzdory tomu zůstávají zástupci hlavního města i svozových
společností ohledně budoucnosti třídění bioodpadu optimističtí. „Separace bioodpadu je pro
cirkulární ekonomiku klíčová.
Navíc jde o složku odpadu, která není pro energetické využití
zcela vhodná. Spálení by v tomto případě mělo být až poslední
možností. Dodávám, že Praha
má v tomto ohromný potenciál —
bioodpad tvoří více než čtvrtinu
obsahu nádob na směsný odpad,“
říká náměstek primátora Petr
Hlubuček.

Recept

Jak si užít piknik zodpovědně?
Nadcházející teplé a slunečné počasí láká všechny vyrazit do přírody a městských parků na piknik.
Rozložená deka, dobré jídlo a pití, přátelé… Tato idyla ovšem končí s koncem samotného pikniku.
Realitou jsou pak často poházené lahve, plastové obaly od jídla, sáčky a spousta dalšího. Co dělat, aby
místo po vašem pikniku vypadalo stejně jako při vašem příchodu? Zde je pár tipů!
Základem je po sobě jednoduše
všechno uklidit. Projděte pečlivě
místo, zda nikde nejsou ani drobné obaly, které nejsou třeba na
první pohled vidět. To se samozřejmě týká i cigaretových nedopalků, které by v žádném případě
neměly končit v přírodě.
Velice dobrým pomocníkem jsou kapesní popelníky, například od projektu Bez vajglu,
díky nimž si kuřáci mohou kdy-

koliv a kdekoliv nedopalky bezpečně uchovávat do té doby, než
najdou odpadkový koš.
Naším dalším tipem
je použití plastové
či skleněné nádoby,
která slouží pro opakované použití. Připravte si jídlo na piknik už doma, můžete si ho rovnou nakrájet či jinak připravit
a usnadnit si tak následnou konzumaci. A krom toho, že je to ekologické, je to navíc i ekonomické!

To samé platí i o nápojích! Připravte si doma
do nějaké stylové
skleněné lahve třeba ledový čaj
nebo osvěžující limonádu. Pokud
budete pít z kelímku, nezapomeňte si vzít fixu a každý si svůj
podepsat. Budete tak moct používat po celou dobu jen jeden,
který si s nikým nespletete!
V ideálním případě se
ale snažte vyvarovat
měkkých plastů na

jedno použití. Mnohem lepší jsou
kelímky i talíře z tvrzeného plastu, které můžete používat opakovaně. Ani milovníci vína si nemusí zoufat — dnes už lze sehnat
i krásné plastové vinné sklenice,
které perfektně nahradí ty skleněné.
Tak a teď už nic nebrání, abyste
si vyrazili užít piknik! Ještě pár
postřehů od nás — určitě nezapomeňte přibalit krém s ochranným
faktorem a pro jistotu i repelent.

Asi se shodneme, že piknik je především o dobrém jídle a pití.
Přinášíme vám proto několik receptů a tipů, které z vašeho
pikniku udělají nezapomenutelný zážitek.
Domácí hummus
INGREDIENCE:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 konzerva cizrny
3 lžičky sezamové pasty Tahini
2 lžíce cizrnového nálevu
z konzervy
2 lžíce olivového oleje
1/2 lžičky mletého římského
kmínu
stroužek česneku
citronová šťáva
sůl a čerstvě mletý pepř

Neexistuje nic jednoduššího na
přípravu než domácí hummus! Pokud se rozhodnete použít cizrnu
v konzervě, a ne ji doma namáčet
a vařit, máte hotovo za pár minut.
Cizrnu slijte, vhoďte do mixéru
a postupně přidávejte další ingredience. Na závěr můžete doladit
podle svých preferencí například
koriandrem, chilli nebo sušenými
rajčaty či olivami!

Quiche
INGREDIENCE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

balíček listového těsta
1 cibule
250 ml smetany
1 vajíčko
3 rajčata
100 g slaniny
100 g strouhaného sýra
sůl
špetka muškátového oříšku
máslo na vymazání

Koláčovou formu vymažeme
máslem a vyložíme listovým těstem. Je třeba ho tam opravdu pečlivě vpracovat. Na pánvi osmahneme cibuli a slaninu a necháme
vychladnout. Rajčata nakrájíme
a společně s cibulí a slaninou
dáme na těsto ve formě a zasypeme sýrem. Ve smetaně rozšleháme vajíčko, osolíme, přidáme
muškátový oříšek a vlijeme na
koláč. Pečeme zhruba půl hodiny
na 180 stupňů.
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Tip

Praha je třináctým nejzelenějším městem
světa. Znáte ale všechny pražské zeleně?
Podle indexu HUGSI (Husqvarna Urban Green Space Index), který určuje ta nejzelenější města na
celém světě, se Praha umístila na krásném třináctém místě. HUGSI měří podíl parků, lesů a další
zeleně ve městě. Zároveň zohledňuje kvalitu vegetace, podíl zalesněných a zatravněných ploch nebo
celkové zdraví zeleně. V Praze navíc neustále probíhá výsadba nových stromů, jen v loňském roce
to bylo 350 tisíc, takže můžeme předpokládat, že si v žebříčku ještě polepší. Aktuálně na jednoho
obyvatele připadá až 180 metrů čtverečních zeleně.
Všechny zelené plochy mají ve městech své
nezpochybnitelné místo. Přispívají k ochlazování města, mohou pomáhat zadržovat
vodu, přispívají k uhlíkové neutralitě, a především slouží k rekreaci obyvatel.
Nebaví vás už ale notoricky známá místa
jako Riegrovy sady, Parukářka či Stromovka, kde tráví čas celá Praha, a chcete si i vy
najít právě ten váš srdcový kus zeleně? Pak
vám přinášíme pět tipů na nepříliš známá
místa, která si zamilujete!

sto let zpátky. Nachází se zde totiž repliky
laviček a luceren z přelomu 19. a 20. století.
V parku je také krásné jezírko, nad kterým
je bronzová socha sedící dívky s názvem
Vzpomínka. Procházku po Kaizlových sadech můžete protáhnout až Invalidovně.

Kateřinská zahrada

Vysočany se mohou pyšnit krásným parkem Podviní. Ten vznikl na základech staré
a zpustlé zámecké zahrady. Z té dodnes
zůstaly vzácné dřeviny a jezírka. Park se
rozkládá na ploše asi čtyř hektarů a jeho dominantou je keltské hradiště ve tvaru ještěra. Všudypřítomné vodní toky z něj dělají
příjemné místo, kam se určitě chcete v létě
vydat najít trochu chladu.

Heroldovy sady

Havlíčkovy sady
neboli Grébovka

Krásný renesanční park na pomezí Vinohrad a Vršovic vás zaujme nejen nádherným
výhledem na Prahu. V parku roste přes
120 druhů listnatých i jehličnatých dřevin
a i v parném létě se zde dá najít stín. Zároveň zde naleznete umělou jeskyni-grottu,
která určitě stojí za pozornost. A když už
Grébovku navštívíte, nezapomeňte si zde
dát sklenku dobrého vína.

Tuto pro mnohé neznámou zahradu naleznete v samotném centru Prahy mezi náměstím I. P. Pavlova a Karlovým náměstím.
Součástí zahrady je kostel sv. Kateřiny, bývalý augustiniánský klášter řádu obutých
augustiniánek a také psychiatrická léčebna, kde zemřel například Bedřich Smetana.
Návštěvu si naplánujte na denní hodiny,
přes noc je zahrada zavřená.

Kaizlovy sady
Park Podviní

Heroldovy sady v pražských Vršovicích jsou
dalším místem, kdy máte zeleň prakticky na
dosah. Park, pojmenovaný po významném
vršovickém starostovi Františku Heroldovi, se nachází mezi Vršovickým zámečkem
a Kodaňskou ulicí. Najdete zde i první „parkovou“ knihovnu, odkud si můžete brát
knihy a zároveň sem klidně nějaké nové přinést. František Herold dal parku nejen své
jméno, ale naleznete zde i jeho památník
a na jeho počest vysazenou Heroldovu lípu.
Toto je opravdu jen velmi skromný výčet
míst, která jsou zajímavá, a ještě třeba ne
tolik populární. Vezměte rodinu a vyrazte je
ve volném čase prozkoumat. Park Grébovka
je skvělý pro romantické večery ve dvou
a park Podviní zase jako stvořený pro
odpoledne s dětmi. Všichni si přijdou na své!

Tento park v pražském Karlíně má jedinečnou atmosféru, která vás vezme o více než
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10. ročník letní
fotosoutěže
Vyfoťte zahraniční či naše
zaměstnance nebo techniku
odpadového hospodářství
a vyhrajte unikátní model
popelářského vozu.

1. 7. – 15. 9. 2021
Kompletní pravidla a co můžete
vyhrát, najdete na webu psas.cz.

Vyzkoušejte své znalosti v letním kvízu
Co by to bylo za letní speciál bez letního kvízu! Hraje se o tři poukázky na odběr pohonných hmot
na čerpací stanici v areálu naší firmy. Odpovědi nám zašlete e-mailem na infokontejner@psas.cz
s předmětem „kvíz”.
1

2

3

4

Který z těchto pražských
parků je největší?

Do jakého kontejneru patří
plastový obal od marinády
po grilování?

Do jakého kontejneru patří
použitý repelent v tlakové
nádobě?

Který název pražského
koupaliště je chybný?

A) Stromovka

A) Plast

A) Žlutý

A) Divoká Bára

B) Letenské sady

B) Směsný odpad

B) Šedý

B) Petynka

C) Riegrovy sady

C) Papír

C) Černý

C) Džbán

5

6

7

8

Ze které české komedie
pochází hláška „Příroda,
to je chrám.”?

Jak vysoká je
Petřínská rozhledna?

V jakém roce se poprvé
otevřela zoologická
zahrada v Praze?

Jakou tramvají se nedostanete na zastávku Výtoň
u pražské Náplavky?

A) Na samotě u lesa

A) 83,1 metru

A) 1931

A) 17

B) Ecce Homo Homolka

B) 51 metrů

B) 1950

B) 3

C) Rozmarné léto

C) 65,5 metru

C) 1926

C) 16

Výherci z minulých čísel: Jan M., Petr R., Helena K., Petra M., Jana F., Radek B.
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Křížovka

Až 30 % městského odpadu tvoří... viz tajenka.

Výherci z minulých čísel: Vladimír F., Richard H., Aleš K., Bořivoj Š, Petr U., Jan S.

Soutěž je určena zaměstnancům Pražských služeb.
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Tajenku zašlete nejpozději do 1. září 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.

