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Rozhovor

Jak koronavirus ovlivnil známé osobnosti?
Příchod koronaviru byla událost, která ovlivnila životy nás všech. A to absolutně bez výjimek.
O tom, jak pandemie postihla nás, Pražské služby, si budete moci přečíst na další straně, teď bychom
se ale chtěli věnovat lidem ze světa showbyznysu, s nimiž jsme v posledních dnech měli možnost
mluvit. Během natáčení našeho třídicího kvízu, o kterém se v tomto čísle budete moci dočíst, jsme
si o průběhu i o následcích pandemie krátce popovídali s Jiřím Mádlem, Juliánem Záhorovským,
Jakubem Štáfkem a Oliverem Papem. Z rozhovorů se dozvíte také to, jaké mají pánové plány na léto,
takže určitě pokračujte ve čtení. Inspirace totiž není nikdy dost.

JIŘÍ MÁDL

JAKUB ŠTÁFEK

OLIVER PAPE

JULIÁN ZÁHOROVSKÝ

Jak jste prožil dobu
koronaviru?

Dělal jsem všechno, co jsem chtěl.
Bylo to super. Samozřejmě mi
chyběla rodina a mám nějaké
obavy z toho, jak se to teď všechno sebere, ale věřím, že to všichni
zvládneme.

velmi produktivně. Mně ta situace vlastně pomohla, protože jindy
bych se k tomu nedostal.

ní nových nápadů a na promyšlení,
co po karanténě budu dělat.

JIŘÍ:
Mě to neskutečně bavilo. Byl jsem
doma, koukal na filmy, učil se italštinu, psal, natáčel videa na pomoc
seniorům a nakonec jsem doma
natočil miniseriál Miluju tě, pusinko,
v němž hlavní roli hrají dva kartáčky.

Co vám karanténa vzala
a dala? Naučil jste se
třeba něco nového?
JIŘÍ:
Zrušila mi několik moderování
a také tour po Americe s filmem
Na střeše. To mě mrzelo. Ale já mám
takový mindset, že se okamžitě
nastavím na to, abych si užil to,
co právě je. Ne vždycky se to podaří, ale když mám čas se na nové

Jaké máte plány
na léto?
JIŘÍ:
Měl bych točit film Deníček moderního fotra podle bestselleru
Dominika Landsmana. Na to se moc
těším. No a pak doufám, že už se
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JAKUB:
Já se pustil do rekonstrukce celého
bytu, takže ten čas jsem vyplnil

podmínky naladit, tak to dám. A teď
to šlo krásně. Naučil jsem se spoustu nových věcí a vzalo mi to málo.
Spíš mi to hodně věcí dalo.
JAKUB:
Ze začátku mi dala takovou lehkou
depresi, protože to s naším filmem
nevypadalo moc dobře. Posléze
jsem se z ní dostal, protože nám
ta karanténa paradoxně zaručila
to, že ho budeme točit. Zároveň mi

otevře Itálie a já budu moct zase
odjet na kurz. Těším se na to jako
malý.
JAKUB:
Já se budu hlavně věnovat našemu
novému filmu, na který se strašně
těším.

OLIVER:
Bral jsem to jako dovolenou. Hodně času jsem strávil na chatě pod
Králickým Sněžníkem, kde jsem
se věnoval sobě a svému tělu.
A také jsem měl dost času na tvoře-

JULIÁN:
No překvapivě hodně pracovně.
Hodně jsem pomáhal přítelkyni
s její novou školní budovou, aby
se mohla otevřít. Také jsem začal
točit svou druhou sólo desku, která
snad vyjde na podzim.

dala spoustu volného času, který
jsem využil k přemýšlení a plánování dalších věcí. V poslední řadě
mi pak dala nového přítele, kterým
je šéf sběrného dvoru na Praze 2,
u něhož jsem se kvůli rekonstrukci bytu otočil asi dvaadvacetkrát.
Díky rekonstrukci bytu jsem se
stal malířem i vrtařem odborníkem.
Takže když budete někdo něco
potřebovat, určitě se mi ozvěte.

OLIVER:
Já úplně nedokážu říct, co mi karanténa vzala, tedy kromě pár ušlých
akcí. Naopak mi dost dala, a to především čas na to, abych se na chvíli
zastavil a přemýšlel.

OLIVER:
Přes léto se budu věnovat tvorbě
vlastní značky, práci na své firmě
v gastronomii, která bude hlavně
o zážitkových degustačních večerech, cateringu a workshopech
o vaření na ohni. Také bych se chtěl
věnovat otužování.

JULIÁN:
Na nějaké velké cestování to nevypadá, ale doufám, že se přesto někam podívám. A potom snad dopadne i nějaký ten koncert s kapelou.

JULIÁN:
S kapelou nám vzala spoustu koncertů a mně osobně dala čas na
to, abych se nad sebou zamyslel
a vytyčil si cestu, kterou chci jít.

Akce

Pražské služby se za koronakrize
nezastavily. Naopak!
Nouzový stav se dotkl každého z nás, ale někteří museli této nelehké době čelit v tzv. první
linii, jako třeba lékaři, zdravotníci, policisté, hasiči, prodavači a další profese. A platí to i pro
zaměstnance svozových a úklidových firem, kteří nemohli zůstat doma, ale denně vyráželi
do boje za čistotu a pořádek v našem městě.
Popeláři, metaři a další profese
Pražských služeb nezbytné pro
řádný chod naší metropole se nezastavili ani během pandemie. Jen
díky tomu svoz odpadu, výsyp
košů a další úklidy probíhaly dle
plánů a v řádných termínech. Zachovat pražské ulice čisté během
pandemie, to byla pro Pražské
služby priorita číslo jedna. I média
si všimla, jak důležitou roli mají

naši lidé při nouzovém stavu.
Díky tomu se Pražské služby a její
lidé objevili v několika televizních
pořadech nebo rádiích a články
o nás byly uveřejněny na mnoha
internetových webech, v časopisech a novinách.
K pozornosti přispělo i to, že jsme
připravili speciální edukativní
videa, která pojednávala o tom,

jak správně nakládat s odpadem
během zmíněného období. Videa
jsme sdíleli na našem facebokovém a instagramovém profilu. Trojici animovaných videí pak
sdílela spousta našich fanoušků,
ale také pražské městské části,
a dokonce i hlavní město Praha.
Během pandemie Pražské služby
také upozornily na jeden světový

nešvar a tím bylo pokoutné odhazování použitých roušek a rukavic
po ulicích. Možná právě kvůli našemu apelu to v Praze nakonec
nevypadalo jako v Hongkongu
nebo jiných zahraničních městech.
Naším cílem bylo zachovat pořádek
v metropoli, ale také ochránit zdraví Pražanů a našich zaměstnanců.
Všem našim kolegům patří obrovský dík a uznání!

Pražské služby děkují za roušky
pro své zaměstnance
Na začátku nouzového stavu Pražské služby spustily facebookovou výzvu #RouškaProPopeláře –
#RouškaProMetaře a žádaly Pražany, ale také rodinné členy kolegů o pomoc se zajištěním těchto
ochranných pomůcek.
Pražské služby se usilovně snažily
zajistit maximum ochranných prostředků, aby ochránily zdraví svých
zaměstnanců. Bohužel ne vše, o co
bylo usilováno, především na začátku pandemie, bylo reálné s ohledem
na kritickou situaci v oblasti dodávek ochranných pomůcek, a to zejména roušek a respirátorů.
Díky internetové výzvě k zaměstnancum Pražských služeb doputo-

valo téměř 2000 roušek. Na sociálních sítích jsme pak s potěšením
sdíleli fotky našich kolegů vybavených rouškami právě z této výzvy.
Ačkoliv se nakonec podařilo potřebné množství zajistit svépomocí, Pražské služby by rády poděkovaly všem, kteří se do výzvy zapojili
a pomohli nám v nelehké době.
Zejména v prvních dnech koronakrize to byla obrovská pomoc.
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ZEVO prošlo úspěšně druhou
fází modernizace
Druhá ze čtyř spalovacích linek Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) v Malešicích
obnovila po modernizaci úspěšně provoz. Připojila se tak k té první renovované a již rok provozované.
Zbývající linky podstoupí renovaci do roku 2022 v rámci projektu GOLEM (Generální Obnova Linek
a Ekologizace Malešice).
V ZEVO Malešice končí drtivá většina směsných komunálních odpadů
vyprodukovaných na území Prahy.
V době ovlivněné pandemií koronaviru mělo ZEVO Malešice zásadní
význam pro chod metropole a zajištění svozu odpadu s jeho následným
energetickým využitím. Spalování
odpadů, spojené s energetickým
využitím, se jeví jako nejlepší způsob
nakládání s odpadem během pandemie, jakou jsme tu měli. Dostatečně
vysoké teploty v kotlích ZEVO zásadně přispívají v boji proti virům.
Při zahájení obnovy bylo zařízení ZEVO Malešice, jehož původní
koncepce sahá až do druhé poloviny

80. let, více než 20 let v provozu,
některé komponenty byly náročným
provozem opotřebované, a navíc
i technologicky zastaralé. Nároky
a s tím spojené náklady na údržbu
a provoz stály za rozhodnutím společnosti pro rekonstrukci.
Rekonstrukce ZEVO je komplikovaná a koordinačně náročná práce,
ale už nyní přináší pozitivní výsledky.
ZEVO Malešice s doposud dvěma obnovenými linkami produkuje
o 30 % méně oxidů dusíku a o 40 %
méně oxidu uhelnatého v porovnání
s emisemi vytvářenými před rekonstrukcí.

Autor fotografie: Vojtěch Roušar

9. ročník letní
fotosoutěže
Vyfoťte naše zaměstnance
nebo techniku a vyhrajte
unikátní model popelářského
vozu.

1. 7. – 1. 9. 2020
Nehledáme fotky obyčejné,
ale rozmanité a s uměleckým nádechem.
Kompletní pravidla a co můžete vyhrát,
najdete na webu psas.cz.
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PSAS spustí kampaň zaměřenou
na předcházení vzniku odpadu
V médiích se velice často objevuje informace, že Češi patří mezi evropskou špičku v třídění odpadu.
Konkrétně v Praze podle průzkumů odpad třídí více než 70 % obyvatel a jen za minulý rok
skončilo v třídicích kontejnerech bezmála 57 tisíc tun odpadu. To je samozřejmě skvělé, ale bohužel
se nám stále nedaří omezovat samotnou produkci odpadu, která od roku 2015 neustále roste.
Rozhodli jsme se proto zahájit kampaň, jejímž cílem je informovat o různých způsobech
minimalizace odpadu a předcházení jeho vzniku.
Hlavním nosičem kampaně je seriál
krátkých videí, která budeme postupně zveřejňovat na našem Facebooku
a Youtube kanálu. Ve videích najdete
ty nejzákladnější způsoby minimalizace odpadu, jako třeba používání
plátěných či síťových tašek, využívání
vlastních šálků na kávu nebo opravování starých věcí místo jejich likvidace. Cílem videí není jen představení
jednotlivých tipů, ale také jimi chceme
říci, že předcházení vzniku odpadů

není vůbec tak těžké, jak by se na
první pohled mohlo zdát. Rozhodně
po lidech nechceme, aby se ze dne na
den stali „ekoteroristy”, jak se často
lidem chránícím životní prostředí říká.
Chceme pouze, aby se o odpadu přemýšlelo rozumně a aby se rozumným
způsobem minimalizoval. A jak uvidíte
na našich videích, která spatří světlo
světa na přelomu srpna a září, tak
i skutečně malá změna v našem chování může mít velký efekt.

Umí známé osobnosti správně třídit?
Jak jsme již psali v předchozím textu – Češi patří mezi evropskou třídicí elitu. I přesto ovšem
existuje pár druhů odpadu, u nichž si spousta lidí není jistá, do jakého kontejneru patří.
Jedná se třeba o špinavou krabici od pizzy, polystyren, karton od vajíček, krabičku od jídla nebo
roličku z toaletního papíru. No a právě těmito, ale i dalšími „chytáky” jsme se rozhodli otestovat
několik známých českých osobností.
Třídicího kvízu se zatím zúčastnil
herec a zároveň i bojovník smíšených
bojových umění Jakub Štáfek,,
kterého už jste v našich videích jistě
viděli, herec Jiří Mádl, Oliver Pape
z oblíbené kuchařské show Master-

Chef a zpěvák Julián Záhorovský..
Před samotným kvízem jsme rovněž každého zúčastněného krátce
vyzpovídali. V rámci naší kampaně
o předcházení vzniku odpadu nás
zajímalo, jaký má každý z dotázaných

vztah k odpadu, jestli si myslí, že ho
produkuje velké množství, a zároveň
jsme chtěli slyšet, zdali se jej snaží
nějakým způsobem minimalizovat.
Nakonec se nám sešlo mnoho kvalitních odpovědí, kvízy byly zajímavé

a v některých momentech i velice
zábavné, a tak ta videa určitě stojí
za zhlédnutí. V průběhu července
je budete moci najít na naší facebookové stránce či Youtube kanálu.
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Dejte BIOodpadu druhou šanci
a pořiďte mu hnědou BIOpopelnici
Jen v hnědé popelnici dostane rostlinný odpad z domácností šanci být ještě užitečný.
Například kuchyňské odřezky, slupky či uschlé kytice se v kompostárnách promění
ve výživný kompost pro pražské parky, sady a zahrady. A čím více se budou zelenit,
o to zdravější vzduch budeme všichni dýchat.
Hnědá BIOpopelnice?
Tu nemám…
Vy možná ještě ne, ale řada pražských domácností už ano. Chcete
ji? Pokud jste vlastník nemovitosti,
sdružení vlastníků, bytové družstvo apod., stačí vyplnit a odeslat
formulář, který najdete na bio.praha.
eu/formular/.. Jako běžný nájemník
eu/formular/
požádejte o objednání BIOpopelnice
povolanou osobu. BIOpopelnice vám
navíc sníží poplatky za odvoz
směsného odpadu.
Nenechte živiny
odlétat komínem
Nezdá se to, ale rostlinný odpad
tvoří až 20 % obsahu běžných popelnic. Pětina odpadků, které by
ještě mohly posloužit ozdravení
ovzduší, končí ve spalovně. Topivo je to ale mizerné, špatně hoří.
Živiny vyletí bez užitku komínem.

Neutopme se v odpadcích
Množství směsného odpadu
neustále roste. Odkládání BIOodpadu do BIOpopelnic pak skutečně
dokáže zmenšit objem pražských
odpadků o už zmíněnou pětinu.

ANO
•

zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)

•

čajové sáčky, kávové sedliny
včetně papírových filtrů

•

papírová plata na vejce

•

květiny (BEZ celofánu, šňůrky

•

tráva, plevel, drny se zeminou

•

košťály a celé rostliny, zbytky

a květináče)

rostlin

Pro více informací navštivte nový web
bioodpad.praha.eu.

Je to snadné!
Abyste věděli, co do BIOpopelnice
na rostlinný odpad patří a co ne,
nabízíme vám přehledný seznam.

•

listí

•

větve keřů i stromů

•

piliny, hobliny, kůra, štěpka

•

seno, sláma

•

vychladlý popel ze spalování

NE
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

dřeva
•

maso, masové omáčky, vývary,
kosti, kůže
mléčné výrobky
vajíčka (včetně skořápek)
zbytky z kuchyní rostlinného
původu, které obsahují
suroviny živočišného původu
(pokrmy z masa, vajec a mléka)
prošlé pečivo, těstoviny,
knedlíky
skořápky z ořechů, pecky
z ovoce
jedlý olej a tuk
zvířecí trus, moč a hnůj
(podestýlky domácích zvířat
včetně exkrementů)
peří, chlupy, vlasy
uhynulá zvířata
znečištěné piliny, hobliny,
kůra, štěpka
nebezpečné odpady

Praha v boji se suchem využije
průsaků podzemních vod
Do pražské kolektorové sítě se od jejího vybudování přirozeně dostává značné množství průsakové
vody, kterou je třeba neustále odčerpávat. Průsaková voda z pražského podzemí je v této lokalitě
bez dalšího využití přečerpávána do Vltavy. Praha s městskými společnostmi Kolektory Praha
a Pražskými službami hledala způsob využití tohoto zdroje vody pro splachování ulic a chodníků
v centru metropole.
„Dle Českého hydrometeorologického ústavu je letošní vývoj srážek
horší než v předchozích dvou letech.
Sucho a hospodaření s vodou není
již zdaleka tématem jen pro venkov.
I v Praze se musíme začít chovat
maximálně hospodárně v nakládání s vodou. Zařízení je schopno
za patnáct minut naplnit cisternu
o objemu osm metrů krychlových.
Voda v souladu se svým rozborem je
6

využitelná pro splachování ulic
a chodníků centra města, může být
použita také pro zalévání zeleně
nedalekého okolí,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.
V prostoru pod náměstím Uhelný
trh se v hloubce 30 metrů nachází
podzemní rezervoár na průsakovou
vodu, který je dostatečně velký na
to, aby se voda z něj dala po vyčer-

pání využít. Zařízení je schopno zachytit až 100 m3 vody. Hl. m. Praha
v loňském roce uvolnilo v souladu
se Strategií adaptace na klimatické
změny prostředky na vybudování
čerpací technologie, která umožňuje
zachycenou vodu vyvést na povrch
a plnit jí cisterny Pražských služeb.
„Projekt je příkladnou spoluprací
městských firem v environmentální
oblasti. Průsaková voda z kolektorů

bude dále a smysluplně využívána
v kropicích a zametacích vozech
Pražských služeb, které pracují převážně v centrálních částech Prahy
v rámci strojního čištění. Pražské
služby tak pokračují v ekologických
aktivitách, které přispívají k ochraně životního prostředí v metropoli,“
dodal generální ředitel Pražských
služeb Patrik Roman.

Akce

Zeptali jsme se našich kolegů,
kam na letní dovolenou po Česku
Přestože se hranice evropských zemí začínají pomalu otevírat, letní dovolená v Česku se stále
jeví jako nejrozumnější varianta. Rozhodně to ale není pouze z nouze ctnost. Naše země má totiž
bezpochyby co nabídnout a objet všechna nádherná místa, která by nám ostatní státy mohly jen
závidět, by určitě trvalo více než jen jedno léto. Ale jak všichni dobře víme, čím více možností, tím
těžší výběr, a proto jsme vám ve spolupráci s našimi kolegy vytvořili přehled – někdy sice méně
známých – ale o to krásnějších míst, jež byste měli určitě navštívit.

Zámek Jezeří

Městské lázně Mšené

KOUPALIŠTĚ

HORY

HRADY

ZOO

První sérií tipů jsou koupaliště,
kterých v Česku neustále přibývá.
Velice oblíbenými se dnes stávají
takzvané biotopy, což jsou přírodní
koupaliště, kde se k údržbě a čištění
vody nevyužívá chemie, ale rostliny
a mikroorganismy. Velice hezké přírodní koupání si pak můžete užít třeba na koupališti Malvíny u městečka Třešť na Jihlavsku. Za zmínku
určitě stojí i retro lesní plovárna
Sejfy, která se nachází asi kilometr
od Mladých Buků a kromě výborného
osvěžení nabízí i ubytování a spoustu sportovních aktivit. Posledním
tipem jsou pak městské lázně
Mšené,, kde se doslova zastavil čas
a které vás přenesou v čase až do
30. let minulého století. Tyto lázně si
totiž až dodnes zachovaly svou původní podobu a svým návštěvníkům
tak nabízejí nefalšované prvorepublikové lázeňství.

Obliba českých a moravských hor
každoročně roste. Velkou měrou
k tomu přispělo i výrazné zlepšení
kvality služeb, které nastalo u zdejších hotelů, apartmánů i restaurací.
Podle odborníků se rovněž můžeme
pochlubit nejlepší sítí turistických
tras na světě, což jistě ocení jak pěší
turisté, tak i cyklisté. Ideálním místem pro turistiku je horské město
Železná Ruda,, ležící na hranici
Národního parku Šumava. Vyjít či
vyjet na kole si odsud můžete třeba k Černému a Čertovu jezeru, na
Špičák nebo k vodopádu Bílá Stráž.
Dále rozhodně doporučujeme oblast
u obce Ludvíkov v Hrubém Jeseníku, o níž se tvrdí, že oplývá nejčistším vzduchem ve střední Evropě.
Za návštevu určitě stojí i krkonošský Černý Důl,, který je díky své
poloze ideálním východiskem do nejvyšších českých hor.

V České republice se nachází více
než čtyři sta hradů a zřícenin.
Výběr toho správného místa tedy
není jednoduchý. My jsme pro vás
vybrali Rabí,, což je naše nejrozsáhlejší hradní zřícenina, jejíž hradby
jsou až tři kilometry dlouhé. Rabí se
nachází kousek od Klatov a leží na
skalním ostrohu nad řekou Otavou.
Dalším námi doporučeným historickým místem je středočeský zámek
Jemniště,, který se může pochlubit
krásným zámeckým parkem, rozáriem a dokonce i třemi romantickými
apartmány. Posledním tipem z této
kategorie je památka, která se u nás
jako první dostala na seznam sedmi
nejohroženějších památek v Evropě.
Jedná se o zámek Jezeří na Mostecku, z něhož je naprosto neskutečný výhled na téměř „měsíční”
krajinu, která byla v minulosti kompletně zdevastována těžbou uhlí.

Pražskou zoo už znáte nazpaměť
a bílé tygry v Liberci jste již také
viděli? To vůbec nevadí, protože
míst, kde můžete vidět exotické,
ale i domácí druhy zvířat, je v Česku
mnoho. Naším prvním tipem je méně
známý Chomutovský zoopark,,
který je paradoxně největší zoologickou zahradou u nás. Zoopark
se rozkládá na neuvěřitelných 112
hektarech a najdete zde více než
160 druhů zvířat. Další ne tolik známou zoologickou zahradu najdete
například v Děčíně.. O ní se dokonce
říká, že se díky jejímu umístění v lesním prostředí jedná o nejhezčí zoo
v Česku. No a pokud vás lákají spíše
domácí zvířata a chcete se dozvědět
něco o jejich chování, pak určitě navštivte zoopark Zelčín.. Tam zjistíte, jak se o zvířata správně starat,
můžete je pomoci nakrmit nebo se
dokonce stát jejich ošetřovatelem.
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Křížovka

Pražské svozové společnosti v roce 2019 svezly více než 266 tisíc... viz tajenka.
Výherci z minulého čísla: Anna V., Jan P., Iva H. Výherce budeme kontaktovat.

Tajenku zašlete nejpozději do konce října 2020 na e-mail: pscityinfo@psas.cz, v předmětu nezapomeňte uvést heslo: KRIZOVKA
a v e-mailu uveďte adresu bydliště. Hraje se o 3 POUKÁZKY NA ODBĚR 20 L PHM NA ČERPACÍ STANICI V AREÁLU NAŠÍ FIRMY.
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