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Renata Langmannová: V udržitelné módě
je budoucnost a přírodní kosmetiku mám
nejraději
Renata Langmannová je známá modelka a vítězka České Miss 2006. V současné době působí jako
ambasadorka charitativního projektu Teribear od Nadace Terezy Maxové dětem a před třemi lety
založila vlastní komunikační agenturu. Renata je zároveň jedna z osobností, která si vyzkoušela náš
třídicí kvíz, takže na začátku rozhovoru jsme se logicky věnovali třídění i předcházení vzniku odpadů.
V další části nás zajímal její názor jakožto modelky na udržitelnou módu a přírodní kosmetiku, což jsou
trendy, které se dostávají stále více do popředí. A jelikož je Renata i vášnivou cestovatelkou, tak ani
toto téma jsme v závěru nemohli vynechat.
Dobrý den, Renato, naposledy jsme se viděli na konci
června, když jsme natáčeli
náš třídicí kvíz. Nebála jste
se, co si na vás připravíme?
Trošku jsem se samozřejmě bála,
protože nejsem na dané téma
žádný odborník a nechtěla jsem
se ztrapnit.
Bála jste se zbytečně,
v kvízu jste si vedla velice
dobře. Měla jste pouze jednu
odpověď špatně. Předpokládáme tedy správně,
že v domácnosti máte
třídění na starosti vy?
Neřekla bych, že to mám na starosti vyloženě já. Spíše už to
máme s manželem nějak zautomatizované.

Ano, v udržitelnosti je podle mě
budoucnost. Osobně se snažím
nakupovat tak, aby moje oblečení
bylo co nejvíce nadčasové, a pak
ho posílám dál. I já sama mám
doma několik kousků z druhé ruky.
Další velké téma je dnes
přírodní a udržitelná kosmetika. Používáte nějaké
produkty tohoto typu?
Určitě. Přírodní kosmetiku mám
nejraději, ale bohužel se občas
neubráním i nějaké lehké chemii.
Myslíte, že se jedná pouze
o současný trend, nebo má
udržitelná kosmetika budoucnost?

Při natáčení už jsme se
tomuto tématu věnovali,
ale mohla byste nám ještě
jednou zopakovat, jestli se
nějak snažíte předcházet
vznik odpadů?

Jak si všímám, tak většina firem
je nucena podlehnout tomuto
trendu, což je dobře. Zároveň věřím, že do budoucna bude takových kosmetických produktů jen
a jen přibývat.

Určitě se snažím, abych za sebou
zanechávala co nejméně odpadu,
ale ne vždy to úplně vyjde. Například se snažím, abych domů nosila co nejméně plastů, takže mám
látkovou tašku a také používám
vlastní lahev na vodu. Přiznávám
se ale, že je občas zapomenu
doma.

V současné době je na
Netflixu dostupný populární
dokument od Davida Attenborougha s názvem Život
na naší planetě, který je
o globálním oteplování.
Viděla jste jej?

V současné době začíná být
hodně populární koncept
udržitelné módy. Co si o tomto trendu myslíte? Máte ve
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skříni nějaké
takové kousky?

Ano, viděla jsem to. Je šílené sledovat čísla, jak jen přibývá populace a ubývá zeleně. Je to odstrašující a snad si konečně jako
lidstvo uvědomíme, že je na čase
dělat věci jinak.

Z vašeho Instagramu je patrné, že ve svém volném čase
hodně cestujete do přírody.
Kde se vám za poslední dobu
líbilo nejvíce?
Nejkrásnější příroda, jakou jsem
v životě viděla, byla v národním
parku Torres del Paine v Chile. Ale spoustu úžasných míst
máme i u nás v Česku.
Viděli jsme, že v Africe jste
dokonce zdolala Kilimandžáro. Jaký to byl zážitek?
Asi jeden z mých nejsilnějších
vůbec. Oba jsme si tam s manželem sáhli na dno našich fyzických
i psychických sil. Jsem ale ráda,
že jsme do toho šli. Jen takovéto
okamžiky člověka posunou dál.

A co Česká republika?
Máte u nás nějaké oblíbené
místo na výlet?
Rádi jezdíme do Jizerských hor,
protože to z Prahy nemáme daleko. Já osobně mám také ve veliké
oblibě Beskydy, ale to už je na
delší výlet.
V poslední řadě nám
prosím prozraďte, jak
budete trávit letošní
Vánoce.
Jelikož se nám před měsícem narodila dcera, tak se hrozně těším
na první společné Vánoce. Pravděpodobně je strávíme doma
v Praze nebo v Krkonoších na
horách.
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Prosíme Pražany, aby použité roušky
neodhazovali na ulici
Pravidla pro nošení ochranných pomůcek zná v dnešní době každý. S jejich likvidací je to ale bohužel
horší. Roušky tak často končí pohozené v ulicích, na parkovištích či v parcích, kde představují jak
ekologické, tak i zdravotní riziko. V nové kampani se obracíme na obyvatele Prahy s žádostí, aby
si své ochranné pomůcky hlídali a likvidovali je správně. A to tak, že použité roušky budou končit jen
v koších nebo v popelnicích. Dodržování tohoto pravidla pomůže při zvládání koronavirové pandemie
nám všem.
Věříme, že naprostá většina
roušek končí na ulici nedopatřením, nikoliv bezohledností vůči
svému okolí a pracovníkům úklidových služeb. Výsledný efekt
je nicméně stejný. S pohozenými rouškami se naši zaměstnanci potkávají stále častěji.
O žádnou záplavu, jakou jsme
mohli vidět na fotkách z některých světových metropolí, se ale
naštěstí zatím nejedná. Pevně
doufáme, že ani v budoucnu se
Praha do tohoto stavu nedosta-

ne. Snad v tom pomůže i naše
kampaň, kterou v průběhu listopadu a prosince budete moci
vidět například ve vozech pražského metra či na našich sociálních sítích.
V ideálním případě je vhodné
dbát na doporučení Státního
zdravotního ústavu a roušku
před vyhozením do koše ještě
vložit do sáčku. Je totiž naprosto
klíčové, aby s použitou rouškou
nepřišel do kontaktu další člo-

věk. Za daných okolností je vyšší míra opatrnosti rozhodně na
místě. Odpovědné vyhazování
roušek do košů má pak nesporné výhody – jejich obsah totiž
rovnou putuje do malešického
ZEVO, kde se ještě energeticky
využije. Spalování kontaminovaného odpadu za vysokých teplot
je tím nejlepším řešením. Kotle
malešické spalovny mají při práci okolo 1100 až 1200 stupňů
Celsia, což je teplota, která bezpečně ničí viry a další patogeny.

Podle Petra Hlubučka, náměstka primátora, jsou pro úspěšné
zvládnutí pandemie klíčové tři
následující věci: Čisté ulice bez
pohozených ochranných prostředků, fungující odpadové
hospodářství a fungující malešická spalovna.
Děkujeme, že nám i v této složité době pomáháte, aby Praha
byla čistým a bezpečným místem.

Milí Pražané,
hlídejte si
své roušky.
Neodhazujte roušku
na ulici. Když rouška
doslouží, patří do koše.
Děkujeme, že nám i v této složité
době pomáháte, aby Praha byla
čistým a bezpečným místem.
*Před vyhozením do koše doporučujeme
roušku vložit do sáčku.
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Produkce odpadu nemusí každoročně jen
stoupat. „Jde to i jinak!” říkáme v naší
kampani
Množství vyprodukovaného odpadu se na světě rok od roku zvyšuje. Výjimku netvoří ani Česká
republika, a samotná Praha už vůbec ne. Důvodů, proč se tak děje, je samozřejmě mnoho, otázkou ale
zůstává, zdali jde tento trend nějakým způsobem zvrátit. My si myslíme, že ano, a proto jsme v létě
spustili novou informační kampaň s názvem „Jde to i jinak!”, která je zaměřená na předcházení vzniku
odpadů a minimalizaci jednorázových obalů. Jak se totiž stále jasněji ukazuje, tak právě to je ten
nejlepší způsob, jak množství odpadu úspěšně snížit.
V této nové kampani klademe
důraz na znovupoužití a využívání alternativ ke každodenním
produktům. Proč si například
musíme při každém nákupu pořizovat igelitovou nebo papírovou
tašku, když můžeme mít vlastní
síťovku? Není také lepší vlastnit
opakovaně použitelný hrnek na
kávu, než si v kavárně brát ty
papírové? Nešly by problematické PET lahve jednoduše vyměnit
za vlastní lahve na vodu? Právě
těmito příklady se snažíme dokázat, že přechod na alternativy
rozhodně nemusí být nijak bolestivý. Ve skutečnosti je totiž to
velice snadné.

Hlavní problém není v jednorázových produktech jako takových,
ale ve frekvenci jejich používání
v každodenním životě. Výjimku
teď samozřejmě tvoří roušky
a jiné ochranné pomůcky, které
nás v době pandemie ochraňují.
Mluvíme hlavně o jednorázových
obalech, jež se z jistého benefitu
staly standardem, od něhož se
teď mnohým lidem těžce upouští.
My víme, že ze dne na den – a ani
z roku na rok – se problematického odpadu nezbavíme. Rozhodně
je ale reálné začít rozumným způsobem množství odpadu minimalizovat a postupně tak pomáhat
k dosažení vytouženého cíle,
kterým je cirkulární ekonomika.

Jaké jsou nejčastější chyby při třídění?
Vzhledem k rostoucí produkci odpadů je rovněž nesmírně důležité, aby co největší část z nich
končila v separovaných nádobách a následně tak mohla být zrecyklována. Třídění dnes bere jako
samozřejmost více než 70 % Čechů a právem tak v této činnosti patříme mezi evropskou špičku.
I přes veškerou snahu ale řada z nás při separaci určitých typů odpadů chybuje, což vede k tomu,
že jejich zpracování je pak velice komplikované. V nejhorších případech může docházet až ke
znehodnocení celých kontejnerů.
Při třídění musíme brát v potaz
také to, že recyklační postupy se
neustále vyvíjejí a zlepšují. Díky
tomu se pak čas od času mění
pravidla toho, do jakých kontejnerů určitý odpad patří. Vždy je
proto dobré sledovat aktuální
informace a předcházet tak zbytečným chybám. A abychom vám
třídění co nejvíce zjednodušili,
připravili jsme pro vás návod pro
ty nejproblematičtější druhy odpadu.
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Použitá
krabička
od jídla
Směs

Časopis
Papír

Vybité
tužkové
baterie
Elektro

Zrcadlo
Směs

Špinavá
krabice
od pizzy
Směs

Tuba
od zubní
pasty
Směs

Plato od vajec
Papír

Rulička
od toaletního
papíru
Papír

Účtenky
Směs

Použité
ubrousky či
kapesníky
Směs

Polystyren
Plast

Q&A

Jak probíhá zimní údržba komunikací?
Zimní sezona údržby komunikací každoročně startuje 1. listopadu a trvá až do konce března
následujícího roku. Mnoho lidí se nás každý rok ptá, jak vypadá její plánování, kdo je za údržbu
odpovědný nebo jak jednotlivé práce probíhají. Tento text tedy slouží k tomu, abychom zimní údržbu
silnic a chodníků co nejvíce osvětlili.

?

?

Podle čeho se řídí
výjezd sypačů?

Které silnice a ulice
se udržují?

Výjezdy se řídí podle podrobného plánu, který s naší pomocí
vypracovává Technická správa
komunikací (TSK). Ta nám pak
prostřednictvím svého dispečinku oznamuje časy výjezdů.

Přehled všech udržovaných komunikací je možné nalézt na
webu TSK. K dispozici tam najdete přehlednou mapu celé Prahy
nebo můžete využít vyhledávací
funkci, kde po zadání konkrétní
ulice zjistíte, zda se dané místo v zimě udržuje, či ne. Pokud
v tomto přehledu nějakou vozovku nenajdete, pak je to z toho důvodu, že jejím správcem nemusí
být TSK, ale jiný správce.

Na tyto pokyny u nás čeká celkem 44 sypačů a dalších zhruba
třicet u našich subdodavatelů.
Do letošního boje proti zimě
navíc nasadíme dva zcela nové
posypové vozy. Naše sypače
pojmou průměrně 6 tun soli, se
kterou absolvují trasy od 25 do
50 kilometrů. Záleží na počasí
a na tom, zda je výjezd preventivní, či likvidační.

cházejí. U těch nejdůležitějších,
mezi něž patří třeba vozovky
silnic I. třídy a dopravně důležité
silnice II. třídy, které navazují na
dálnice a rychlostní komunikace,
je časový limit nastaven do dvou
hodin od výjezdu. U těch nejmé-

ně důležitých je to pak 48 hodin.
Zimní údržby se dočkají i nemotoristické komunikace, chodníky
a další významná místa v Praze.
Na tuto činnost bude připraveno
1 070 pracovníků pro odstraňování sněhu a náledí.

?
Jak rychle údržba probíhá?
Rychlost práce se odvíjí od toho,
v jakém pořadí se komunikace na-

Je to oficiální. Popeláři jsou jedničky
Trojice našich kolegů se před časem zúčastnila unikátního měření náročnosti povolání, z něhož
vyplynulo, že nejvíce pohybu během pracovního dne mají právě popeláři. Na druhém místě pak
skončili skladníci a třetí místo získali dřevorubci.
Studii vedl lékař Tomáš Větrovský z Fakulty tělesné výchovy
a sportu Univerzity Karlovy a zaštítila ji značka Kláštorná Kalcia.
Průzkumu, který zkoumal pohybovou aktivitu deseti vybraných
povolání, se od nás zúčastnil

Lukáš Ch., Miroslav K. a Roman
A. z provozovny v Proboštské.
Všem zúčastněným byla během
běžného pracovního dne měřena doba strávená intenzivním
pohybem, počet kroků, kalorický
výdej a doba sezení.

Měření ukázalo, že popeláři,
skladníci a dřevorubci stráví
velkou část směny ve středně
intenzivním pohybu. V něm by
podle odborníků měl každý člověk být minimálně 150 minut
týdně. Sedm z deseti testova-

ných profesí ale této hodnoty
dosáhlo za jeden jediný den –
a navíc pouze v práci. Konkrétně
popeláři pak tohoto doporučovaného minima docílili během
sedmi hodin.
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Startuje pilotní projekt re-use pointů ve
sběrných dvorech. Praha tak dává věcem
druhou šanci
Starší nábytek, nádobí, hračky, knížky, sportovní vybavení a mnoho dalšího. Věci, které ještě sice
dobře slouží, ale člověk už je nechce. Buď se domů už nevejdou, nebo byly nahrazeny novějšími. Nikdo
z okolí je nechce a s prodejem je moc starostí. Kam s nimi? Hlavní město Praha na tuto nerudovskou
otázku nabízí novou odpověď: Do nových re-use pointů ve sběrných dvorech, kde se věcem dává
druhá šance.

?
Proč je dobré mít
re-use pointy?
Dává to logiku, velí to selský rozum i zdraví Pražanů. Množství
městského odpadu každoročně
roste a roste. Přitom značná část
věcí, která končí jako odpad, je
doposud plně funkční, zachovalá nebo takřka jako nová. Mohly
by ještě dlouho sloužit těm, kdo
je potřebují, například charitám,
nadacím a dalším příspěvkovým
organizacím či sociálně slabším
občanům. Nebo prostě jen lidem,
kterým se z nestřídmé „rychlospotřeby“ předmětů zatmívá
před očima. Pojďme se nad tím
vším společně zamyslet.
Vyhazovat sloužící věci jenom
proto, že už nás nebaví, nejsou
trendy, a proto jsme si pořídili
novější, je vzhledem k životnímu prostředí jednoduše špatně. Jako by nestačilo, že i tak je
životnost většiny spotřebního
zboží výrobci nastavena jako
velmi krátká, abychom si nové
věci po pár letech prostě museli
pořídit. Musíme změnit přístup
k věcem, které již nepotřebujeme. Musíme hledat cesty, jak je
udržet v oběhu. A jednou z nich
je právě využití re-use pointů.

?
Druhá šance pro
ekologicky odpovědné
Pražany
Nutno však podotknout, že ani
ekologicky a lidsky smýšlející
Pražané neměli dosud příliš
mnoho možností, jak se nepotřebných předmětů zbavit
v souladu se zásadami udrži6

telného rozvoje. Každý asi zná
některou z následujících situací. Pokusíte se něco nabídnout
spoluobčanům, o nichž se domníváte, že tuto formu pomoci
uvítají. Oni se ale urazí, že jim
dáváte své „staré krámy”. Navštívíte charitativní organizaci.
Ta však nic nechce, protože už
dary všeho druhu nemá kam
dávat. Nebo při stěhování. Nastává hektika a postupně přibývají věci, které musejí pryč.
Není čas je prodávat a hledat
jim nové uplatnění, a tak bez
milosti putují pryč. Nově ale
všechny tyto situace mají jedno jednoduché řešení. Nepotřebné věci můžete odvézt do
sběrného dvora s re-use pointem, kde už pro ně prostřednictvím elektronické aplikace
najdou nové uplatnění. V pilotním projektu zatím fungují
dva – jeden se nachází v ulici
Zakrytá na Spořilově a druhý
je Pod Šancemi 444/1 ve Vysočanech.
Vybrané sběrné dvory jsou vybaveny speciálním uzavřeným
skladovým
velkoobjemovým
kontejnerem pro uložení objemných předmětů (nábytek
apod.) a stavební buňkou pro
uložení drobných předmětů
(nádobí, knihy, hračky, sportovní vybavení, kočárky, zdravotní
pomůcky apod.). Proškolená
obsluha předměty posoudí,
zdokumentuje a postará se jejich správné uskladnění. Především je ale zanese do systému
nabídkové aplikace, v níž se
„přírůstek“ čili kandidát druhé šance zobrazí organizacím
a občanům, jimž by mohl být
užitečný. Ozvou se, vyzvednou
si ho, případně jim ho zaměstnanci sběrného dvora dovezou.
A to vše zdarma.

?
Komu re-use centra
nejvíce pomohou?
Adeptů je celá řada. Projekt
upřednostňuje nejpotřebnější,
to znamená neziskové organizace, sociální odbory městských
částí, domovy důchodců nebo
dětské domovy. Druhá šance
totiž primárně slouží k vybavení dočasných azylů a sociálních
ubytovacích prostor. Záhy po
institucích přicházejí na řadu
občané, ať už je jejich zájem mo-

tivován sociálně nesnadnou situací, či sympatiemi k myšlence
druhé šance.

?
Co nenosit?
V re-use pointech nedáte druhou šanci oblečení ani elektronickým zařízením. Ty spadají do
jiných projektů. Pokud si nejste
jisti, co do re-use pointů nosit
a co už ne, stačí problém zkonzultovat s personálem.

Dejte věcem
2. šanci
Někdo už po nich
netouží, jinému
ještě poslouží

Nábytek, hračky, bicykly, nádobí, knížky, ... Opravdu už je nechcete?
Nikdo z okolí o ně nestojí a s prodejem by byly starosti? Vyhodit
je by ale byla škoda, když mohou ještě dlouho dělat radost jiným.
Dejte svým věcem 2. šanci! Odvezte je do některého z vybraných
pražských sběrných dvorů s RE-USE pointem.
Více o projektu na: reuse.praha.eu

Sběrné dvory:
Zakrytá, Praha 4 - Záběhlice
Pod Šancemi 444/1, Praha 9 - Vysočany

reuse.praha.eu

Kvíz

Poznáte naši techniku?
Naše oranžová popelářská auta zná jistě každý Pražan. Jimi ale výčet naší techniky ani zdaleka
nekončí. Jelikož pro Prahu – a hlavně tedy pro vás – vykonáváme velké množství činností, z nichž každá
vyžaduje speciální stroje, můžeme se pochlubit velice rozmanitým vozovým i technologickým parkem.
A právě jeho prezentaci bychom se v následující době chtěli začít věnovat. Nejprve nás ale zajímá,
kolik toho o našich strojích, které každý den můžete vídat v ulicích, vlastně víte teď. Proto jsme si pro
vás připravili krátký kvíz, v němž si můžete otestovat své znalosti a zároveň získat voucher do Alzy na
1 000 Kč.

1.

Na jaký alternativní
pohon jezdí některé
naše komunální vozy?

a) LPG
b) CNG
c) Vodík

3.

O jaký stroj
se jedná?

5.

Jaká je výška
komínu ZEVO
Malešice?

2.

K čemu slouží
elektrický Glutton?

a) K vysávání
b) K vodnímu čištění
c) K likvidaci plevele

a) Žací stroj
b) Drtička bioodpadu
c) Sekačka trávy

4.

Jak název nese
tento zametací
stroj?

a) Bucher CityCat
b) Bucher CityDog
c) Bucher CityMouse

a) 77,5 m
b) 277,5 m
c) 177,5 m

6.

O jakou činnost
se na fotce jedná?

a) Svoz odpadkových košů
b) Čištění kanalizačních vpustí
c) Svoz bioodpadu

Správné odpovědi zašlete nejpozději do 1. března 2021 na e-mail: pscityinfo@psas.cz,
v předmětu nezapomeňte uvést heslo: KVÍZ a v e-mailu uveďte adresu bydliště.
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Křížovka

V minulém roce skončilo v ZEVO Malešice 277 943,36 … viz tajenka.
Výherci z minulého čísla: Jiří K., Vivienne S., Tereza K. Výherce budeme kontaktovat.

Tajenku zašlete nejpozději do 1. března 2021 na e-mail: pscityinfo@psas.cz, v předmětu nezapomeňte uvést heslo: KRIZOVKA
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a v e-mailu uveďte adresu bydliště. Hraje se o 3 POUKÁZKY NA ODBĚR 20 L PHM NA ČERPACÍ STANICI V AREÁLU NAŠÍ FIRMY.

