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Víte, že… společnost Pražské služby má novou řadu kreslených symbolů?
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První z nich označující 4 klíčové činnosti/závody vám představujeme.
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PRAŽSKÉ SLUŽBY
VÍTĚZEM VEŘEJNÉ SOUTĚŽE
AKTUÁLNĚ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ V PRAZE V PÉČI PRAŽSKÝCH SLUŽEB
me posoudit i v širších souvislostech. neme se ctí, ke spokojenosti odběraDo roku 1990 jsme tyto služby posky- tele (TSK) a občanů hl. m. Prahy.
tovali rovněž na celém území hl. m. Základní parametry zakázky:
Prahy. Následně v porevoluční době
Délka zakázky je osm let a ﬁnanční
došlo k roztříštění této zakázky mezi
objem cca 1 mld Kč/rok.
až cca 20 společností, což se zejména
Letní a zimní údržba komunikací
v zimní údržbě ukázalo jako nadále
na cca 2 100 km vozovek a 250 ha
neudržitelné. Od roku 1998 proto
chodníků včetně pohotovosti pro hanastal postupný proces centralizace
varijní zásahy.
těchto činností, až se pomyslný kruh
Skladování chemických posypových

Společnost Pražské služby, a.s., se
od 1. června 2010 stala zhotovitelem veřejné zakázky „Letní a zimní
údržba komunikací na území hl. m.
Prahy“. Cesta k jejímu získání vedla
přes veřejnou soutěž, kterou Technická správa komunikací hl. m. Prahy
vyhlásila dne 2. října 2009. Zakázka
byla vypsána na celé území hl. m.
Prahy a nebyla tedy rozdělena na šest
dílčích soutěží (území) jako dříve. To
samozřejmě umožňuje optimalizovat
některé činnosti, jako např. programy
zimní údržby komunikací bez ohledu
na vnitřní hranice. Zakázka byla také
rozšířena o některé činnosti, které
s letní a zimní údržbou komunikací
přímo souvisejí, ale doposud byly
soutěženy samostatně, což občas
komplikovalo jejich vzájemnou koordinaci.
Vítězství ve výběrovém řízení je pro
naši společnost velkým úspěchem,
který s ohledem na naše dlouholeté
zkušenosti v daném oboru dokáže-

NOVÁ KAMPAŇ
PRAŽSKÝCH SLUŽEB
ZAPOJTE SE

A KTUÁLNĚ

I VY DO BOJE
ZA ČISTOU
PRAHU!
1. září zahájily Pražské služby,
a.s., kampaň zaměřenou na boj
s nepořádkem v okolí „popelnic“.
Cílem je informovat Pražany, jak
správně zacházet s odpadem,
kam se obrátit v případě přeplněných kontejnerů či nepořádku
kolem nich. Upozorňuje se v ní
také na nejčastější omyly obyvatel Prahy v této oblasti. Kampaň
bude probíhat formou samolepek
umístěných přímo na nádobách
se směsným odpadem a Pražané
budou také informováni prostřednictvím tisku, rádia, letáků a dalších doprovodných aktivit.
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5. SPORTOVNĚĚ KULTURNÍ DEN
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POZVÁNKA

areál Žlutých lázní v Praze-Podolí, 18. 9. 2010
uzavřel dne 1. 6. 2010, kdy celá zakázka opět byla sjednocena pod patronací společnosti Pražské služby.
S ohledem na naše dosavadní zkušenosti, kdy jsme obdobné činnosti
realizovali na 2/3 Prahy, a kvalitní
portfolio našich subdodavatelů jsme
přesvědčeni, že novou zakázku zvlád-

materiálů a roztoků v množství cca
10 000 t.
Čištění odvodnění pozemních komunikací (cca 54 tis. kanalizačních vpustí).
Čištění podchodů a podjezdů v počtu cca 260 staveb.
ING. ZDENĚK MATOUŠEK
ŘEDITEL ZÁVODU 12 – ZUKO

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na sportovně odpočinkové odpoledne,
které naše ﬁrma pořádá dne 18. 9. 2010 od 15.00 hodin v areálu
Žlutých lázní v Praze-Podolí.
Vedení společnosti pro Vás připravilo bohatý kulturní program plný
koncertů, tance či ohnivé show. Čeká Vás také módní přehlídka
s účastnicemi soutěží miss. Nezapomněli jsme ani na občerstvení
a doprovodný program se zábavnými i sportovními disciplínami
jako je nohejbal, plážový volejbal či stolní tenis.
Těšíme se na Vás.
Svoji účast prosím potvrdte do 07. 09. 2010
paní Boženě Štenclové na email: bozena.stenclova@psas.cz

NAŠI
SENIOŘI

8/13/10 11:24:38 PM

Vedení společnosti Pražské služby připravilo pro naše bývalé zaměstnance – důchodce v pořadí již
páté přátelské setkání spojené s kulturním a poznávacím zájezdem.
Senioři společně navštívili Státní
zámek Vranov nad Dyjí a prohlédli si také historické město Znojmo.
Zájezd se konal 3. září 2010.
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PROGRAM
15.00
15.15
15.30
15.30
16.20
16.35
16.45
17.15
17.25
17.40
18.45
19.45
20.05
20.15
20.30
21.30
22.00

začátek akce, akreditace
uvítání moderátorem, proslov vedení společnosti
otevření sportovišť a atrakcí
koncert skupiny Big Papa
módní přehlídka – 1. vstup
taneční vystoupení souboru Belly Habibi – orientální tanec
koncert skupiny Son Caliente – 1. část s ukázkami tanců
scénka
módní přehlídka – 2. vstup
koncert Dalibora Jandy
koncert skupiny Son Caliente – 2. část s výukou tanců
ukázka bojového umění s tancem Capoiera
vyhlášení výsledků sportovních aktivit
módní přehlídka – 3. vstup
koncert Kamila Střihavky
vystoupení skupiny Palitchi + ohňostroj
ukončení akce
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PS VE ZKRATCE

CO TAKÉ Praha dala sprejerům možnost ukázat své umění aneb Máš co říct
DĚLÁME k třídění odpadu a čisté Praze? Řekni to formou graffiti!
Pražské služby uspořádaly akci
zaměřenou na podporu mladého
městského umění – street artu. Originálně tak navázaly na edukativní
kampaně o třídění odpadu a na akci
hlavního města „Čistá Praha 2010“.
První ročník happeningu s názvem
GRAFFITI GARBAGE TRUCKS
Open Air Hip-Hop Sound se uskutečnil v neděli 25. května na Ladronce, kde měli sprejeři a streetoví
umělci možnost vytvořit originální
umělecká díla na panely o rozměrech 2,5 x 1 metr, které byly posléze

instalovány na padesáti svozových Pražské služby se tímto krokem povozech Pražských služeb.
kusily o kulturní dialog s generací
„Veřejnosti chceme umožnit dialog městských dětí a mládeže.
o tomto umění a ukázat, že graﬃti
nemusí znamenat neumělý vandalismus realizovaný na cenných
památkách pražských domů, ale
že touhu po vyjádření lze usměrnit
prostřednictvím vhodných ploch,
kde pak mohou vznikat překvapivá
a zajímavá výtvarná díla, která svým
pojetím navazují dialog s obyvateli
Prahy,“ uvedl generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.

Pražské služby partnerem Farmářských
trhů na šestce
Společnost Pražské služby se stala
partnerem úspěšných Farmářských
trhů na Dejvickém náměstí pořádaných Prahou 6 pro občany a získala
tak přirozený prostor pro nabídku
služby svozu bioodpadu ze zahrad,
o kterou mají zájem nejen zahrádkáři, ale i obyvatelé bytů.

Bioodpad v Bauhausech
Pražské služby každý víkend v červnu
prezentovali
svůj
produkt Bioodpad
ze zahrad ve dvou
pražských Bauhausech. Pro velký zájem ze strany návštěvníků od září
opět pokračujeme.

„Elektrošrot přijde vhod“
Společnost Pražské služby připravila další projekt zaměřený na třídění
elektroodpadů v mateřských školkách. Projekt pod názvem „Elektrošrot přijde vhod“ za účasti MČ Praha 4 probíhal od 1. 4. do 15. 6. 2010.
Do projektu, který měl formu soutěže, se přihlásilo celkem 21 MŠ z oslo-

vených městských častí a sbírala se
v něm vysloužilá drobná elektrozařízení, jako např. hračky, videohry,
telefony apod. Cílem projektu bylo
podpořit zájem dětí předškolního
věku o třídění další složky komunálního odpadu a tím i o ochranu život- Chaberáček z Dolních Chaber, která
ního prostředí. Vítězem se stala MŠ sebrala 2360 kg.

Klokánek třídí odpady se společností Pražské služby
V dubnu 2010 společnost Pražské
služby předala Fondu ohrožených
dětí a jeho zařízení Klokánek v Praze 9 – Kbelích sponzorský dar v podobě 19 vnitřních i venkovních košů

a 4 sběrné nádoby určené pro třídění papíru, skla, plastů a nápojového
kartonu.
Hlavním cílem dohodnuté spolupráce je podpora vztahu dětí k životní-

mu prostředí prostřednictvím třídění
odpadu. Klokánku
poskytujeme náš
servis zdarma.
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