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Ben Cristovao:
K rozhodnutí stát se veganem
člověk musí dojít sám.
Kdo chce, hledá způsob,
kdo nechce, hledá důvod. (str. 2)
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Rozhovor

Ben Cristovao:
K rozhodnutí stát se
veganem člověk
musí dojít sám.
Kdo chce, hledá
způsob, kdo nechce,
hledá důvod.
Když se řekne Pražské
služby, co si vybavíte jako
první?

lidí k nim, vnímám jako přirozenou součást i životní prostředí,
o které se s nimi dělíme.

Řekl bych pány v oranžových
outfitech v ranních ulicích města a dreamjob každýho malýho
kluka.

Co by podle vás mohl
dělat každý člověk, aby co
nejméně zatěžoval přírodu?

Co pro vás znamená
udržitelnost? Myslíte si,
že žijete v souladu s tímto
konceptem?
Určitě se o to snažím. Neříkám, že
se mi to daří ve všech aspektech
mého života, ale třídím doma,
jídlo si z restaurací beru v rekrabičkách, mám vlastní příbor na
cesty, abych si nebral ten jednorázový, jezdím po městě na elektrickém Onewheelu a na delší
cesty obvykle volím hybridní
nebo elektrické auto. Nebo jedu
vlakem, celkem pravidelně mě
v něm můžete potkat na trase
Praha – Brno. Zároveň ale cestuju tak dvakrát do roka do Los
Angeles za sestrou a část rodiny
mám taky v Londýně, a to bez
letadla prostě nejde. Snažím se
to vyvažovat.
Pamatujete si, kdy jste
se poprvé začal zajímat
o životní prostředí?
Myslím si, že během dospívání člověk víc vnímá, co se děje
kolem něj. S velkou pozorností,
kterou věnuju zvířatům a vztahu
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Doporučil bych se kouknout na
stránky oco2jde.cz. Je tam přehledně několik základních bodů,
které by mohl realizovat každý
z nás. Nejíst, nebo alespoň omezit konzumaci masa, vařit ze
zbytků v ledničce, které by jinak
putovaly do koše, kupovat oblečení, které za měsíc neomrzí,
rozmyslet se, jestli někam skutečně musím jet sám autem,
nebo sednu raději do MHD a na
delší vzdálenosti třeba do vlaku.
V neposlední řadě třídit vše, co
se dá. Těch možností je opravdu
hodně.
Kdybyste měl v jedné větě
přesvědčit člověka, aby se
stal veganem, co byste
mu řekl?
Myslím, že k tomuto rozhodnutí
musí každý přijít sám. Spíš bych
možná poradil podívat se na
několik zajímavých dokumentů,
ať už Seaspiracy, Dominion
anebo ty od skvělého Davida
Attenborougha, a sám si zvážit, jestli mi ta konzumace masa
a živočišných výrobků za to, co
v dokumentech uvidíte, stojí,
nebo ne.

V létě jste ve spolupráci
s obchodem About You
představil svou první
kolekci udržitelného
oblečení. Můžete nám
ji krátce představit?
Plánujete i další
podobné projekty?

turnajů v jiu-jitsu, kterých se na
podzim účastním.

Jde o spolupráci na kolekci,
kterou jsme společně vytvořili.
Já jsem přidal svoje nápady
a návrhy a vznikl projekt, ze
kterého mám fakt radost. Móda
mě baví a tohle je pro mě další
způsob seberealizace v tomto
odvětví. Teď aktuálně je venku
moje nová podzim – zima kolekce.
Zároveň jsem právě teď po několika letech konečně přivedl na trh
můj veganský Rum Cake značky
Timba. Jeho finální verzi jsme
ladili rok a půl.

Na snowboardu jezdím pořád
moc rád, zimu si nejradši užívám
kombinací hor i exotických cest.

Teď něco z jiného soudku.
Vzhledem k množství
činností, které děláte,
máte jistě velmi nabité
dny. Co děláte, když
potřebujete relaxovat?
Jak by vypadal váš
ideální volný den?
Volný den jsem popravdě neměl
ani nepamatuju. Ale po tom
dlouhém nuceném „nicnedělání“,
které jsme zažili všichni z kultury, gastronomie i jiných oborů,
si fakt nestěžuju. Léto i podzim
je pracovní a zároveň je taky
možné účastnit se světových

Jaké máte plány na zimu?
Těšíte se, až si opět
stoupnete na snowboard?
Jak často se vlastně tomuto
sportu ještě věnujete?

Tento rozhovor bude
k dostání i během Vánoc,
a tak nás napadá otázka,
jak vypadá veganská
štědrovečerní tabule?
Je to docela jednoduchá věc.
V salátu jen nahradíte majonézu
a vynecháte vajíčka. Polévku si
dáte místo rybí třeba zeleninovou a místo řízku jeho rostlinnou
alternativu. Doporučuji ty od
Garden Gourmet anebo si obalte
třeba celer. Teď slyším ty komentáře, ať si to nechám pro sebe,
ale znáte to, kdo chce, hledá způsob, kdo ne, hledá důvod.
Máte nějaký vzkaz,
který byste chtěl sdělit
našim čtenářům?
Pokud vychází tento rozhovor
kolem Vánoc, tak hlavně ať je
prožijete v klidu, bez krutosti
a taky myslím, že největší
dárek je užít si tohle období roku
v pohodě a bez stresu.

Info

Šlápni na to s Vaškem Matějovským
Pražské služby opět povolaly do akce herce a moderátora Vaška Matějovského. Výsledkem
spolupráce jsou spoty pro edukační kampaň Šlápni na to. Ta, jak její ústřední slogan napovídá,
je zaměřena na sešlapávání PET lahví, nápojových obalů a koneckonců i papírových krabic.
Cílem je vtipnou formou poukázat na to, že odpad lze třídit chytře, a předcházet nepořádku
kolem kontejnerů na tříděný odpad a jejich přeplňování.
Téma, které silně rezonuje v diskuzích napříč všemi městskými
částmi a jejich skupinami nejen
na sociálních sítích. Diskutující
se pod fotkami přeplněných
barevných kontejnerů přou o to,
kdo je za tento stav zodpovědný,
a volají po potrestání toho, kdo
do modré popelnice hodil nesešlapanou krabici od nové televize
a vyhozením nenalámaného
polystyrenu do žluté nádoby
znemožnil další třídění plastů.

Kapacita versus
využívání
Když přispěvatele přestane bavit
pátrání po tom, kdo ze sousedů si
v posledních dnech koupil novou
televizi, přepnou na téma frekvence svozů. Problémem mnohdy není kapacita nádoby, ale její
efektivní využití. I ten největší
podzemní kontejner lze vyřadit
z provozu, když jeho otvor ucpe
špunt v podobě tašky plné nesešlapaných PET lahví. Ostatní tak
nemohou nádobu využívat a odpad nechávají někde poblíž.
Sešlapávání odpadu vede nejen
k efektivnějšímu využívání celé
nádoby, ale hlavně je to efektivní
cesta k předcházení nepořádku
v ulicích metropole.

Šlápni na to
Právě proto vznikly spoty pro
kampaň Šlápni na to, jejíž tváří
se stal herec Vašek Matějovský.
Toho diváci znají třeba jako Mikuláše Seidla ze seriálu Ulice,
moderátora pražského rádia Fajn
či populární reality show Love
Island. Ten se již po druhé stal
ústředním protagonistou spotů
Pražských služeb.
„Poprvé jsem s největší pražskou
svozovou společností spolupracoval na projektu s názvem Tohle
není normální. Cílem kampaně
bylo poukázat na to, že odhazování odpadků není o ekologii,
ale o slušném vychování. Tentokrát jsme se zaměřili na absurdní
situace při třídění odpadu,“ říká
Vašek Matějovský a dodává:
„Základním stavebním kamenem
úspěšného spotu je dobrý nápad
a kvalitní scénář. Do těch několika málo vteřin musíte dostat myšlenku, vtip a pointu. To je mnohdy těžší, než se zdá. S výslednou
podobou jsem i vzhledem k pracovně hektickému podzimu nadmíru spokojený a věřím, že spoty
lidem utkví v paměti.“
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Náklaďáky jako velká stavebnice.
Kropicí vozy se mění na silniční sypače
Na konci listopadu technici Pražských služeb připravili celou flotilu pracovních vozů na zimní
službu. V praxi to znamenalo vybavit 51 vozů nástavbou na posypový materiál a radlicemi.
Cisterny, kropicí lišty a samosběrné technologie projdou údržbou a do služby se vrátí opět na jaře.
Samotná přestavba vozu trvá
něco málo přes dvě hodiny a zaměstná tři až čtyři naše techniky. V pražských Vysočanech
letos přestavěli 32 sypačů.
Společně se subdodavateli bude
do boje proti námraze a sněhu
v metropoli připraveno přes 70
kusů této techniky.
„Přestavby jsou chytrým řešením pro vozový park. Jedno auto
tak zvládne dvě role. Zatímco
během jara a léta mají vozy
nasazenou cisternu a kropicí
lištu nebo samosběrnou technologii, v zimě brázdí ulice
s nákladem soli a pluhem,“
vysvětluje náš tiskový mluvčí
Radim Mana.
Vozy musí být stejně jako osobní
auta připraveny na zimu před

začátkem zimní sezony. Ta u nás
začíná 1. listopadu a trvá do konce března. Během tohoto období
jsou naše auta ve stavu permanentní pohotovosti a musí
být připravena k okamžitému
výjezdu. K posypu těch nejdůležitějších komunikací musí vozy
vyjet do půl hodiny od nahlášení.
Na korbě mají zhruba šest tun
posypového materiálu. Tyto
pluhy přijdou na řadu, když připadne více než pět centimetrů sněhu. Během následujících
několika dní bude zkušební
výjezd, aby ostrý start v nové
sezoně proběhl bez problémů.
Přestavby se netýkají celého
vozového parku, pouze jeho
části. O koordinaci údržby se
stará TSK.

Pražské služby rozšiřují síť
svých dobíjecích stanic
pro firemní elektrovozy
Klimatický závazek hlavního města Prahy i evropský Green deal sází na bezemisní dopravu.
Elektromobily se tak stanou nedílnou součástí soukromých i firemních flotil. Pražské služby
ve spolupráci s Pražskou energetikou proto rozšiřují síť vlastních nabíjecích stanic.
Dvě nové dobíjecí stanice byly
zprovozněny v areálu Pražských
služeb ve Vysočanech.
Třetí nabíječku pak získal provoz
Nové Mlýny v Praze 1. Do její
podoby a umístění tak promluvili
i pražští památkáři. Další nabíjecí
stanice pak vzniknou v areálu
Zařízení na energetické využití
odpadu Malešice, v areálu
Pražských služeb na Kotlářce
a na stanovišti U Bulhara. Zmíněné stanice by měly být v provozu do poloviny roku 2022.
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Objevte kouzlo slow turismu
Už jste někdy slyšeli o slow turismu neboli pomalém cestování? Jedná se o jeden z nových trendů
v oblasti cestovního ruchu, jehož popularita v posledních letech prudce roste. A není se čemu divit.
Definic pomalého cestování existuje více,
nejčastěji se ale objevuje tato: Jedná se
o udržitelný přístup k cestování, který klade
velký důraz na spojení s místními lidmi, kulturami a jídlem. Většinou se jedná o cestování
na delší dobu pomalým tempem, které turistům umožňuje hlubší a autentičtější kulturní
zážitky.
Jedná se o protiklad k masovému turismu
a vychází z toho, že mnoho lidí už nechce
jezdit na hromadné zájezdy s nabitým programem plným prohlídek klasických památek,

Jaké jsou tedy
hlavní zásady
pomalého cestování?

současnému rostoucímu důrazu na udržitelnost a seberozvoj.
K pomalému cestování totiž nutně nepotřebujete používat letadla, čímž snižujete svou
uhlíkovou stopu. Mnohem vhodnější je cestování vlakem, autobusem či autem. Součástí
tohoto druhu cestování je rovněž nocování
u místních lidí, například přes službu Airbnb,
nakupování na trzích a stravování v místních
restauracích, čímž podporujete místní komunitu. Ta vám na oplátku dá autentický zážitek
a nabídne pohled do jejich skutečného života.

u nichž se přetlačují s davem ostatních turistů. Dnešní trend je takový, že lidé chtějí stále více cestovat po vlastní ose, což jim dává
mnohem větší volnost.
Slow travelling má velice blízko k hnutí Slow
food, které v 80. letech 20. století založil
Carlo Petrini společně se skupinou aktivistů.
Ti tak reagovali na otevření pobočky McDonald‘s v blízkosti Španělských schodů v Římě.
Jejich záměrem bylo chránit místní tradice,
gastronomii a pomalé životní tempo. Pomalé
cestování je čím dál více populárnější i díky

zvolnit tempo s cílem hlubšího
spojení s daným místem
upřednostňovat kvalitu nad kvantitou
maximálně využívat lokální podniky

poznávat místní obyvatele
minimalizovat uhlíkovou stopu
učit se novým věcem

Jak omezit vánoční plýtvání v 8 krocích
Plýtvání během Vánoc je velké téma a nejčastěji se skloňuje ve spojitosti
s vyhazováním jídla, spotřebou obalů či pořizováním zbytečných dárků.
Jaké je ale řešení? Je reálné mít zero waste Vánoce? To asi ne, ale každý
z nás může dělat malé kroky k tomu, aby se plýtvalo co nejméně.
Vyberte jeden
velký dárek

Nakupujte
bez obalů

malé podnikatele, kteří to
v této době nemají lehké.

Koupit jeden velký dárek místo
spousty malých je skvělý způsob,
jak omezit plýtvání a vyhnout se
darování zbytečností. U dárků je
také dobré omezit experimentování a kupovat pouze věci, o kterých víte, že skutečně najdou
uplatnění a neskončí zahozené
ve skříni či v garáži.

Tím, že čím dál víc lidí nakupuje
dárky online, rapidně roste
spotřeba balicích materiálů.
S tím toho asi moc nenaděláte,
určitě ale můžete obaly omezit
při nákupech potravin na vánoční hostiny. Před nákupem tak nezapomeňte na znovupoužitelné
sáčky a tašky. A pokud potřebujete potraviny, které se bez obalu
koupit nedají, můžete vždy sáhnout po variantě ve skle.

S nákupem jídla
to nepřehánějte

Balicí papír
nevyhazujte
U balicího papíru je hned několik
variant, jak se vyhnout plýtvání.
Dárky lze balit například do látky,
starého papíru nebo použitých
krabic. Ne každý je ale takto
kreativní a proto, pokud zvolíte
tradiční papír, tak si jej uchovejte.
A pokud budete chtít pro přírodu
udělat ještě víc, vyhněte se voskovaným a lesklým papírům.

Nakupujte
lokálně
Dalším tipem, který pro vás
máme, je moderní trend lokálního nakupování. Pokud budete
nakupovat u lokálních výrobců,
zajistíte, že k vám produkty
nebudou cestovat přes půl
planety. Navíc také podpoříte

K tomuto tipu lidé většinou dospějí až poté, co Vánoce skončí.
Pocit těžkosti po vánočních svátcích jistě zažil každý z nás. Tento
rok na to ale myslete dopředu
a nakupujte pouze takové množství potravin, které jste schopni
zpracovat. I zde platí, že méně
je někdy více. Při nakupování
pak rozhodně pomůže podrobný
nákupní seznam, díky kterému
skutečně koupíte jen to, co ve
skutečnosti využijete.

Zbylé jídlo
správně
skladujte
Ano, předchozí typ nejspíš nefunguje na 100 %, a proto je dobré

vědět, jak zbylé jídlo správně
uskladnit, aby se co nejvíce prodloužila jeho trvanlivost. Věděli
jste například, že jablko potřebuje
speciální přihrádku v lednici?
Mnoho dobrých rad můžete najít
třeba na webu Zachraň jídlo, kde
najdete i zajímavé recepty ze
zbytkových surovin.

Vyzkoušejte
stromeček
v květináči
Výhoda tohoto stromku je, že ho
po Vánocích můžete zasadit
v lese či na zahradě. Tyto stromky můžete koupit ve větších zahradnictvích či hobby marketech
a v posledních letech jsou stále
oblíbenější. Pokud se ale rozhodnete pro strom řezaný, zvolte ten
s certifikátem FSC. Ten zaručí,
že strom pochází z lesa, kde se
hospodaří odpovědným a přírodě
blízkým způsobem.
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5 tipů na udržitelné dárky
Výběr vánočních dárků dá někdy pořádně zabrat, zvláště pokud chceme své blízké obdarovat
něčím smysluplným a šetrným k přírodě. Proto jsme se rozhodli, že vám letos s výběrem pomůžeme.
Nabídka udržitelných dárků se rok od roku zvyšuje, což dokazuje například nový internetový obchod
Nakup na Dobro, jehož cílem je změnit nákupní chování zákazníků směrem ke společenské
odpovědnosti. Prozkoumali jsme ale i jiné obchody a nakonec vám přinášíme pět skvělých tipů!
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POHANKOVÝ
POLŠTÁŘ

KAPSIČKA
NA DROBNOSTI

SADA PEELO
UBROUSKŮ

PAPÍROVÁ
SPIŽÍRNA

Naším prvním tipem je nahřívací
polštářek, který je uvnitř vyplněný čištěnými pohankovými
slupkami. Výplň má skvělé mikromasážní účinky a dobře se
přizpůsobuje tvaru těla. Slupky
mají schopnost uskladňovat
vzduch, díky čemuž jsou vhodné
k nahřívání a výborně akumulují
teplo. Polštářek napomáhá proti bolestem krční páteře, zad,
ramen nebo i hlavy.

Kapsička na doklady, klíče, léky
a jiné drobnosti, u které platí,
že každý kus je originál. Je totiž
vyrobena z ekologicky vyčištěného banneru, který zakrýval budovu Národního muzea
v Praze. Většina bannerů po
skončení jejich užití putuje do
spaloven, tento konkrétní ale
našel cestu do dílny Meryup,
která z něj šije obaly na knihy,
batohy, penály a různá pouzdra.

Voskované ubrousky od slovenské firmy Peelo jsou kompostovatelné, tvarovatelné a můžete
je používat opakovaně. Výhodou je také to, že v nich potraviny vydrží déle čerstvé. Jsou
totiž vyrobeny z vosku, který
v kombinaci s bavlnou funguje
jako přírodní konzervant. Zabalený chléb v nich vydrží měkký
pět až sedm dní, kvalitní sýr
i několik týdnů.

Papírová Spižírna od Papelote
je takový domácí rádce, který
vám poradí, jak snížit plýtvání
jídlem. Zápisník obsahuje recepty a tipy týkající se vaření nebo
uchovávání potravin. Spižírna je
navíc v kroužkové vazbě, díky
čemuž do ní můžete přidávat
vlastní poznámky a poznatky.
Desky jsou vyrobeny z odolné
veganské kůže z celulózy a vydrží mnoho let.

Obchod: nakupnadobro.cz
Cena: 111 Kč

Obchod: meryup.cz
Cena: 210 Kč

Obchod: alza.cz
Cena: 459 Kč

Obchod: shop.papelote.cz
Cena: 589 Kč

TERRA
FUTURA
Posledním tipem je společenská
hra, v níž si vyzkoušíte, jaké je to
budovat město, řídit ekonomiku,
rozvíjet výrobu, zemědělství,
dopravu, vývoz a k tomu všemu
také zajistit třídění nebo likvidaci
odpadu. Hra je vhodná pro dva až
pět hráčů, má jednoduchá pravidla, svižné tempo a je určená pro
všechny, kterým není lhostejná
klimatická změna a rovnováha
mezi produkcí a udržitelností.

Obchod: svet-her.cz
Cena: 659 Kč
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Kvíz

Třídicí kvíz
Jelikož v období Vánoc vzniká nejvíce odpadu za celý rok, je důležité, aby jeho recyklace byla co
nejpreciznější. Proto opět přicházíme s naším oblíbeným kvízem, ve kterém si znalosti ohledně
třídění můžete vyzkoušet. Na tři vylosované vítěze čekají hodnotné ceny v podobě poukazů na
pohonné hmoty z naší čerpací stanice.
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Alobal

Lesklý balicí papír

Lahev od sektu

Karton od vajec

A) Kovy

A) Plast

A) Směsný odpad

A) Papír

B) Plast

B) Směsný odpad

B) Hnědé sklo

B) Směsný odpad

C) Směsný odpad

C) Papír

C) Zelené sklo

C) Plast

5

6

7

8

Polystyren

Rulička od toaletního papíru

Bublinková fólie

Celofán

A) Směsný odpad

A) Plast

A) Směsný odpad

A) Směsný odpad

B) Kovy

B) Směsný odpad

B) Plast

B) Papír

C) Plast

C) Papír

C) Papír

C) Plast

Správné odpovědi zasílejte nejpozději do 1. dubna 2022 na e-mail: infokontejner@psas.cz, v předmětu nezapomeňte uvést: „IK Kvíz“
a v e-mailu uveďte adresu bydliště. Hraje se o 3 POUKÁZKY NA ODBĚR 20 L PHM NA ČERPACÍ STANICI V AREÁLU NAŠÍ FIRMY.
Výherci z minulých čísel: Marie K., René L., Jana C.

Výsledky Letní
fotosoutěže 2021
Na krátký moment se vraťme do slunných
prázdninových dní, kdy se konala naše
každoroční „Letní fotosoutěž 2021“.
V tomto ročníku jsme akceptovali jednak snímky s tématikou
Pražských služeb, ale také fotky ze zahraničí. Pět snímků
s největším počtem „like“ na facebookovém profilu
Pražských služeb postoupilo do dalšího kola, kde tři
výherce určila odborná porota.
Společné

Michaela L.

Společné

1.- 3. místo

4.- 5. místo

model popelářského
vozu získají:
Monika K., Petr V.,
Kateřina Š.

cenu útěchy získají:
Karel J. a Michaela L.

Kateřina Š.
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Křížovka

Výherci z minulých čísel: Jana K., Jana F., Jiří J.
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Křížovka je nevýherní.

Tajenka: bioodpad

V Praze se aktuálně nachází 15 914 nádob na... viz tajenka.

