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Cílem společnosti Veolia Voda ČR v roce 2010 bylo další zlep-

šování zákaznických služeb. Můžete bilancovat, jak se to daří? 

Základní myšlenkou je být zákazníkům stále blíž. K tomu je 

nutné budovat co nejefektivnější komunikaci a hledat nové 

možnosti vzájemné spolupráce. Osvědčilo se, že zákazníkům 

nabízíme celou škálu komunikačních kanálů a přitom neslevu-

jeme z kvality našich služeb. Již dříve přijaté zákaznické závaz-

ky, které jsou zcela konkrétní a ověřitelné, jsme se snažili co 

nejlépe plnit i v roce 2010. 

Veolia Voda klade velký důraz na ochranu životního prostředí. 

Co je nového v této oblasti? 

Naše společnost přijala ekologický kodex a usiluje o ekologicky 

šetrný přístup ve všech svých činnostech. Je třeba se věnovat 

i zdánlivým maličkostem, jako je převádění řady agend na elek-

tronickou formu. I zákazníci nám v tom mohou pomoci, a to 

když požádají o zasílání faktur e-mailem místo papírové verze. 

Právě tuto možnost jsme jim nově nabídli v letošním roce. 

Jaké možnosti mají zákazníci při placení faktur za vodné 

a stočné?

Každý si může vybrat, co mu nejlépe vyhovuje, zachováváme 

i možnost placení v hotovosti. A to nejen v zákaznických cen-

trech, ale také levnější způsob na terminálech Sazky. Přibývá 

ovšem modernějších forem, zejména s rostoucím zaváděním 

internetu v domácnostech. 

Můžete to konkretizovat? 

Zřízením svého zákaznického účtu na internetu se zbavíte skla-

dování šanonů se spoustou papírů, v nichž v případě potřeby 

podle zákona schválnosti právě ten nejdůležitější není k nale-

zení. Díky svému účtu má zákazník okamžitý přehled o své 

spotřebě vody, odečtech vodoměru, o svých fakturách, může 

nahlásit samoodečet. Není problém tímto způsobem měnit 

některé své smluvní údaje nebo výši placených záloh. 

Co připravujete pro zákazníky v roce 2011?

Nových služeb je víc. Faktura bude od 1. ledna nového typu 

– hlavně bude přehlednější a srozumitelnější. Plánujeme 

zavést možnost placení faktury on-line, další novinkou bude 

rezervační systém. Zákazník si jeho pomocí může rezervovat 

den a hodinu, kdy přijde do zákaznického centra pro vyřízení 

svých požadavků.

Myslíte si, že zákazníci mají ve všech oblastech vztahů s vodá-

renskými společnostmi dostatek informací? 

Tradiční formy jsou osvědčené – call centra, zákaznický časo-

pis, aktuální letáky, informace v médiích. Efektivnost komu-

nikace ale hodláme stále zlepšovat. Například vytvořením 

určitých segmentů, v nichž budeme dodávat relevantní infor-

mace pro danou skupinu zákazníků. Ty, kterých se to netýká, 

jimi  nebudeme muset zatěžovat. Současný člověk je zahlcen 

informacemi všeho druhu – proto je tak důležitá jednodu-

chost, jednoznačnost a již zmíněná efektivnost ve spolupráci 

zákazníků a jejich dodavatelů.

Co byste chtěl zákazníkům Veolia Voda ČR do nového roku 

vzkázat?

Aby si i ve svém vlastním zájmu nalezli komunikační kanál, kte-

rý jim bude v souvislosti s dodávkou vody a jejím odkanalizová-

ním nejlépe vyhovovat. Aby nás vždy upozorňovali na případné 

nedostatky a na to, co bychom měli zlepšovat. Věřím, že jejich 

spokojenost s našimi službami bude i v příštím roce vysoká. 

PF 2011
Jménem celé skupiny Veolia Voda v České repub-

lice vám přeji krásné a klidné Vánoce „bez poruch 

a havárií“ a úspěšný rok 2011.



Pijete rádi perlivou vodu? Vyhrajte přístroj na výrobu 

domácí sodovky!
Chcete-li si dát kdykoliv sklenici čerstvé perlivé vody ochucené podle vašeho výběru, 

zúčastněte se naší soutěže. Stačí požádat o výměnu vaší papírové faktury za vodné 

a stočné za její elektronickou podobu, kterou vám budeme rádi zasílat zdarma e-mai-

lem.

V případě, že si od 1. ledna do 15. března 2011 zaregistrujete odběr faktury e-mailem, 

zařadíme vás do slosování o 21 elegantních přístrojů SodaStream na jednoduchou 

přípravu domácí sodovky s výběrem až 30 příchutí. Stačí nás kontaktovat na zákaz-

nické lince, v zákaznickém centru nebo se zaregistrovat přímo ve vašem zákaznickém 

účtu na internetu. 

SodaStream potěší vás nebo vaše blízké, a pokud si zvolíte e-mailovou fakturu, při-

spějete navíc k ochraně přírody.

Stále přibývají nové restaurace, bary či kavárny, které mají 

zájem o podávání vody z kohoutku a hlásí se do projektu spo-

lečnosti Veolia Voda. Projekt s názvem Čerstvou kohoutkovou? 

Stačí říct! se rozšířil v městech a obcích, kde vodovody a kana-

lizace provozují společnosti ze skupiny Veolia Voda ČR. Největ-

ší zájem projekt vzbudil v Praze, kde se do něj zatím zapojilo 

na 200 gastronomických podniků. V celé ČR se přihlásilo zhru-

ba 380 podniků. Více informací a seznam restaurací najdete na  

www.kohoutkova.cz.

Cílem naší kampaně je zlepšit pohled lidí na vodu z kohout-

ku a ukázat, že je to zdravotně nezávadná a čerstvá tekutina. 

Naše kampaň není namířena proti minerálním vodám, ty mají 

v pitném režimu také své místo. Majitelům restaurací rovněž 

necháváme volnou ruku při rozhodování, zda budou karafu 

s vodou prodávat, nebo ji servírovat zdarma. Záleží jen na nich. 

Důležité je, aby měl host na výběr. 

Projekt získal ocenění Mezinárodní asociace IWA v Montrealu 

v kategorii zákaznické služby. Kromě široké působnosti projek-

tu a jeho celkové propagace vody z kohoutku byla oceněna také 

odezva projektu u široké veřejnosti a jeho jedinečnost v postko-

munistických zemích. Mezinárodní asociace IWA je celosvětovou 

referencí pro profesionály ve vodohospodářském odvětví.

Více informací o projektu najdete na www.kohoutkova.cz.

O „kohoutkovou vodu“ mají restaurace stále zájem



Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
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Pozitivní výsledky průzkumu jsou pro nás závazkem

Letošní podzimní průzkum spokojenosti, 

který pro Pražské vodovody a kanaliza-

ce, a.s., (PVK) provedla společnost Ipsos 

Tambor, potvrdil vysokou spokojenost se 

službami, jež poskytuje společnost PVK. 

Z 1200 oslovených respondentů v Praze 

92,6 % odpovědělo, že je celkově spoko-

jeno se službami PVK. Tato vysoká čísla 

jsou pro společnost PVK zavazující a je-

jím cílem je služby nadále zlepšovat.

Také spokojenost s kvalitou pitné vody je 

celkově vysoká a dokonce vyšší než v loň-

ském roce. Celkem 96 % lidí bylo spokoje-

no s kvalitou dodávané vody. Na otázku, 

zda používají vodu z kohoutku na pití, 

odpovědělo 85,3 % respondentů ano, 

což bylo o 5,8 % víc než v předešlém roce. 

Respondenti se také vyjadřovali ke způ-

sobům placení za vodné a stočné, zákaz-

níci nejvíce preferují SIPO, placení přes 

terminály Sazky a platbu prostřednic-

tvím platebního příkazu. 

Výzkum se uskutečnil již posedmé a cílem 

bylo zhodnotit výsledky z jednotlivých let 

z hlediska toho, jak se spokojenost zákaz-

níků vyvíjí v čase. Jako metoda byly použi-

ty telefonické rozhovory. Cílové skupiny 

výzkumu byly stanoveny tři, a to indivi-

duální zákazníci, správci bytových domů 

a firmy.

JAK JSTE CELKOVĚ SPOKOJEN/A SE 

SLUŽBAMI VAŠEHO DODAVATELE PITNÉ 

VODY?

JAK JSTE SPOKOJEN/A S KVALITOU PITNÉ 

VODY?

POUŽÍVÁTE VODU Z KOHOUTKU K PITÍ?

41,4 %

51,5 %

1,8 %

5,5 %

51,5 %44,5 %

 0,7 %
3,3 %

85,3 %

14,7 %

 Velice spokojen/a  

 Spíše spokojen/a   

 Spíše nespokojen/a  

 Nespokojen/a    

 Ano

 Ne 

K platbám za vodné a stočné 
využijte pohodlné způsoby!

o SIPO

o Bankovní inkaso

o Placení přes terminály Sazky

o Platební příkaz

o Přímo na zákaznickém centru v Dykově 3, 

 Praha 10 nebo na poště

Šetřete přírodu a nechte si posílat faktury 

elektronickou cestou!

Více informací na http://www.pvk.cz/

Kontakty: 

Zákaznická linka: 840 111 112, 
24 hodin denně 7 dní v týdnu

Zákaznické centrum: Dykova 3, Praha 10-Vinohrady

Zákaznické služby:
Po–Čt: 8.00–18.00 hod., Pá: 8.00–15.00 hod. 
Technické záležitosti: Po a St: 8.00–18.00 hod.

Písemný kontakt: 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10, Hostivař 
Fax: +420 272 172 390, e-mail: info@pvk.cz
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Vodoměry je nutné chránit 
před mrazy

Pokud máte vodoměr umístěn ve ven-

kovním prostoru (ve vodoměrné šach-

tě), dejte nad něj krycí vrstvu izolačního 

materiálu:

• polystyrenovou desku, kterou je vhod-

né připevnit na spodní plochu víka 

venkovní vodoměrné šachty,

• izolační vatu (nikoliv skelnou),

• plastový pytel naplněný drceným poly-

styrenem (nepoužívejte materiál, kte-

rý podléhá hnilobě).

Nezapomeňte venkovní šachtu pečlivě 

uzavřít a upravte její vstup tak, aby nemoh-

la být zaplavena povrchovou vodou.

Uvnitř vašeho obydlí chraňte potrubí 

vystavené mrazu stejně jako vlastní vodo-

měr pomocí doporučených izolačních 

materiálů. V případě delší nepřítomnosti, 

je-li to možné, nevypínejte během mrazů 

úplně vaše topení, uzavřete uzávěr před 

vodoměrem a vyprázdněte potrubí za ním.

Pokud se zákazník PVK domnívá, že vodo-

měr neměří přesně, může PVK požádat 

o jeho přezkoušení u subjektu opráv-

něného provádět státní metrologickou 

kontrolu měřidel. Ohledně přezkoušení 

vodoměrů mohou Pražané kontaktovat 

zákaznickou linku 840 111 112.

Pražské vodovody a kanalizace vám 
zrekonstruují vnitřní rozvody 
Pražské vodovody a kanalizace, a. s., (PVK) zavedly od 8. listopadu nově tzv. Služby za vodoměrem. A nejen to.
PVK nabízejí rekonstrukci a opravy vodovodních a kanalizačních přípojek domovních rozvodů v těchto částech: 

1)  Vodovodní přípojka

2)  Vodoměrná sestava 

3)  Vnitřní rozvod vody – potrubí  

za vodoměrem v zemi  (3a) 

  a v objektu (3b)

4)  Kanalizační přípojka 

5)  Vnitřní rozvod kanalizace – kanali-

zační potrubí uložené v zemi (5a) 

i v objektu (5b)

Konkrétní cenovou nabídku PVK vyhotoví 

do 7 dnů od přijetí požadavku. 

Pokud vám kape vodovodní kohoutek 

nebo máte ucpané odpady, můžete si 

opravu objednat přes zákaznickou linku 

PVK na tel. 840 111 112 a získáte jed-

norázovou slevu 300 Kč z celkové ceny. 

Při havárii je možnost i bezhotovostní 

platby. 

Kontaktní formulář najdete na www.

pvk.cz/sluzby nebo jej s vámi ochot-

ně vyplní naši pracovníci na tel. čísle 

840 111 112. 

Rekonstrukcí předejdou zákazníci nejen 

případným haváriím na rozvodech pit-

né nebo odpadní vody, ale také získají 

vodu vysoké kvality, vyhovující náročným 

požadavkům na pitnou vodu.

Kvalita pitné vody v pražské distribuční síti v říjnu 2010 – 
kohoutek u spotřebitele

Aktuální kompletní výsledky rozborů vody najdete na http://www.pvk.cz/aktualni-

kvalita-vody.html.

mikrobiologické 

ukazatele

jednotka hygienický limit kohoutek u spo-

třebitele – průměr

Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0

koliformní bakterie KTJ/100 ml 0 0

enterokoky KTJ/100 ml 0 0

chemické ukazatele jednotka hygienický limit

suma vápníku a hoř-

číku (tvrdost)

mmol/l 2–3,5 (doporuče-

ná hodnota)
1,53

dusičnany mg/l 50 27,7

dusitany mg/l 0,50 0,01

olovo mg/l 0,025 0,0005

chlor volný mg/l 0,30 0,03

reakce vody (pH) - 6,5–9,5 7,69

železo mg/l 0,20 0,06

zákal ZFn 5 0,34



VODA PRO VÁS

Jedním z pražských turistických cílů, kde můžete zažít i vidět neobvyklé věci, je vodár-

na v Podolí v Praze 4. Počínaje 22. dubnem je každý čtvrtek přístupná veřejnosti.  

Engelova katedrála se jí říká podle jména architekta, který ji na místě staré Pražské 

vodárny vyprojektoval v roce 1928. A nejen to: Antonín Engel projektoval i její dostav-

bu v padesátých letech. Tehdy se průmyslové objekty „nesekaly jako cvičky“, ale mno-

hé z nich jsou osobité, architektonicky zajímavé a stále slouží. Stejně jako vodárna 

v Podolí, která je dodnes využívána jako důležitá rezerva pro případ výluky na úprav-

nách vody Želivka či Káraný.  

Zájemci o návštěvu vodárny si mohou rezervovat vstupenky 

na stránkách www.prahatechnicka.cz nebo je zakoupit v sídle 

Hospodářské komory hl. m. Prahy, nám. Fr. Kafky 7, Praha 1, tel. 

224 818 197. 

Klub vodních strážců byl založen už před 

více než 10 lety. Jeho cílem je zábav-

nou formou podávat dětem informace 

a seznamovat je s tematikou, která se 

týká vody, vodárenství, ekologie, čištění 

odpadních vod a mnoha dalších zají-

mavostí. Je určen pro děti ve věku od 6 

do 16 let.

Mají-li vaše děti chuť dozvědět se něco 

nového, navštívit vodárnu nebo Muze-

um pražského vodárenství a další zají-

mavá místa, pak je klub určen právě 

jim. Na všechny akce chodí děti společ-

ně s rodiči, možná i pro vás může být 

návštěva vodárny neobvyklou a zajíma-

vou záležitostí. Více informací, kroniku, 

hry, soutěže, testy, film o vodě a mno-

ho dalšího najdete na webové stránce 

www.vodnistrazci.cz.

Prohlídky pro jednotlivce začínají ve 13 

hodin a vstupné je 150 korun. Prohlídky 

pro skupiny se konají od 9 a 11 hodin, 

skupina do 10 osob zaplatí 1300 Kč, 

do 20 osob pak 2500 Kč. Počítejte, že tu 

strávíte téměř dvě hodiny. Uvidíte uni-

kátní technologické zázemí vodárny 

a navíc se rozhlédnete z téměř padesá-

timetrové vodárenské věže. Můžete se 

podívat nejen mezi historické exponáty, 

ale také nahlédnout do čerpací stanice. 

Dozvíte se, jak fungují čiřiče, a nakonec 

vystoupáte na ochoz vodárenské věže, 

odkud se vám naskytne jedinečný výhled 

na Pražský hrad, Vyšehrad, Smíchov i Pet-

řín. Panoramatický a neobvyklý rozhled 

je dostatečnou odměnou za náročný 

výstup na věž. 

Od Nového roku budou ve vodárně roz-

šířeny návštěvní hodiny. Pro jednotlivce 

i skupiny bude otevřeno jednou za měsíc. 

Prohlídky se budou konat každou 2. sobo-

tu v měsíci (poprvé 9. ledna), vždy od 11 

a 13 hodin. 

Pro své blízké můžete také využít netra-

diční dárek – dárkový poukaz na návštěvu 

vodárny. Více informací na http://www.

pvk.cz/

Přihlaste své děti do Klubu vodních strážců!

Navštivte naši virtuální „klubovnu“ 

na www.vodnistrazci.cz a přihlaste své 

děti do klubu!

•  Každý člen dostává zdarma 2× ročně 

klubový časopis.

•  Několikrát ročně může navštívit 

zábavné akce klubu či exkurze, 

na které zveme děti prostřednictvím 

časopisu.

•  Poslední setkání klubu se uskuteč-

nilo v listopadu v čerpací stanici 

vodárny v Podolí, kde světoznámý 

rybář Jakub Vágner vyprávěl o svých 

dobrodružných zážitcích z cest, pře-

devším po Amazonii.

Za zážitky do Engelovy katedrály
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VEOLIA VODA a WHIRLPOOL 

vám přináší tipy na úspory 

ve vaší domácnosti 

a navíc soutěž 

o energeticky úsporné 

spotřebiče Whirlpool.

ZELENÉ PRANÍ 
S pračkou Green Generation 

se nemusíte cítit provinile, pokud perete, kdykoliv 

se vám zachce. Prostě navolte program a teplotu 

a technologie 6. smysl Whirlpool se přizpůsobí 

náplni vašeho prádla, ušetří až 50 %* energie, 

vody a času, a přesto zaručí dosažení 

vynikajících výsledků.

Tipy pro praní
• Kdykoliv je to možné, používejte program s nižší 

teplotou vody na praní, protože pračka 

spotřebovává nejvíce energie právě 

na ohřev vody.  

• Zlepšete účinnost roztříděním prádla 

podle typu tkaniny, barvy, hmotnosti 

a míry znečištění.   

• Pravidelně čistěte fi ltr a zásuvku 

na prací prostředek, i to pomáhá 

snižovat spotřebu.

ZELENÉ MYTÍ 
Zapomeňte na čas strávený u kuchyňského dřezu 

při mytí nádobí. Myčka nádobí Green Generation 

s technologií 6. smysl umožňuje nastavit program 

mytí podle míry znečištění, díky čemuž se ušetří 

až 50 %** energie, vody a času. 

Tipy pro mytí nádobí
• Při ručním mytí pokaždé spotřebujete 

42 až 104 litry vody. Při mytí v myčce nádobí 

s programem 6. SMYSL můžete snížit 

spotřebu až na 7 litrů.

• Použijte program Quick, pokud je nádobí jen mírně 

znečištěné bez připálenin a připečenin; při použití 

tohoto programu spotřebujete pouze 10 litrů vody 

a 0,65 kWh energie (program bez sušení); tento 

program trvá pouze 15 minut.

ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE 
na www.whirlpool.cz/veolia 

a vyhrajte spotřebiče Whirlpool.



MiNiGRANTY představují podporu hlav-

ně pro sociální, ale i ekologické projek-

ty. V rámci posledních tří ročníků bylo 

podpořeno 121 projektů částkou 3,3 

mil. Kč. BioGRANTY se zaměřují přede-

vším na ochranu biodiverzity a životního 

prostředí obecně. Toto grantové řízení 

bylo vyhlášeno v roce 2010 u příležitosti 

Mezinárodního roku biodiverzity a v prv-

ním ročníku byla podpora udělena 30 

projektům v hodnotě celkem 1,5 mil. Kč. 

Oba programy budou pokračovat i v příš-

tím roce, protože „dobrovolnictví, to je 

živá voda zdravé občanské společnosti".

Další informace: MiNiGRANTY na www.nfveolia.cz/minigranty, BioGRANTY na www.veoliavoda.cz – záložka Udržitelný rozvoj a CSR

Veolia Voda pomáhá v regionech…
Veolia Voda je nejen profesionální dodavatel vodohospodářských služeb, ale také 
společensky odpovědná firma, která se snaží zlepšovat kvalitu života v lokali-
tách, kde působí.

Významnou aktivitou posledních let zejména v oblasti mezilidských vztahů je 

podpora dobrovolnictví zaměstnanců. Aby šance zapojit se podle svých možnos-

tí a schopností měli opravdu všichni zaměstnanci, existují dvě základní podoby, jak 

mohou být svému okolí prospěšní.

Organizovanou a zpravidla týmovou povahu mají akce, kdy firma uvolňuje zaměst-

nance v rámci pracovní doby na vykonávání pomoci potřebným. Každý sám za sebe se 

navíc může jednou za rok přihlásit do dvou grantových projektů realizovaných v regi-

onech.

Firemní dobrovolníci pomáhali v minulosti stěhovat sídlo občanského sdružení pro 

duševně nemocné, organizovali oslavu zdravotně postižených a zajišťovali asistenci 

jejím účastníkům, malovali a stěhovali nábytek v domově pro matky s dětmi nebo 

natírali plot v kojeneckém ústavu. V průběhu letošního roku dostalo firemní dobro-

volnictví v celé skupině Veolia Voda zelenou, a tak všechny společnosti připravily nebo 

připravují alespoň jednu dobrovolnickou akci v každém regionu působnosti skupiny 

v ČR. Část aktivit se soustředí na prosinec, který otevírá dveře Evropskému roku dob-

rovolnictví 2011.

Ryzí dobrovolnictví, kdy lidé pomáhají ve svém volném čase po práci nebo o dovolené, 

reprezentují dva oddělené grantové programy – MiNiGRANTY a BioGRANTY, ve kte-

rých mohou získat finanční podporu veřejně prospěšné regionální projekty přihlá-

šené právě zaměstnanci společnosti. Ve většině případů jde ze strany zaměstnanců 

o aktivní zapojení do veřejného dění, protože řada z nich dlouhodobě působí jako čle-

nové různých občanských sdružení nebo ochránci přírody. 

… a podporuje vzdělanost
Společnost Veolia Voda je už řadu let partnerem projektů 

na podporu vzdělávání a vědy – Zlatý oříšek, České hlavičky 

a Česká hlava. Zlatý oříšek, soutěž pro tvořivé a talentované 

děti, podpořila letos Veolia Voda už podesáté. Do soutěže se 

přihlásil velký počet chytrých dětí, které vedle školy zvláda-

jí i nejrůznější koníčky, sportují, malují nebo se účastní řady 

olympiád. S 30 nejlepšími se seznámíte 1. ledna 2011 v ČT 1 

po projevu prezidenta republiky.

České hlavičky je projekt zaměřený na podporu talentova-

né mládeže, zvýšení zájmu mladých lidí o studium technic-

kých a přírodovědných oborů a vědeckou kariéru. Orientuje se 

na středoškolskou mládež a žáky vyšších ročníků ZŠ. Veolia Voda 

každý rok uděluje cenu GENUS Člověk a svět kolem něj. Letos ji 

dostal Vojtěch Kundrát ze SPŠ chemické z Ostravy.

Software s prvky umělé inteligence, který využívá např. americ-

ká armáda, výzkumy retrovirů, které způsobují rakovinu, české 

zubní implantáty, které jsou exportovány do 20 zemí světa – to 

vše jsou práce, které byly oceněny odbornou porotou v 9. roč-

níku soutěže Česká hlava pro nejlepší tuzemské vědce. Národ-

ní cenu vlády Česká hlava převzal prof. Jan Svoboda z Ústavu 

molekulární genetiky AV ČR. Profesor Svoboda je jedním z celo-

světově uznávaných klasiků v oboru retrovirologie. 

Tradičně byla udělena i cena Patria společnosti Veolia Voda, 

a to vědecké či manažerské osobnosti, která se výrazně prosa-

dila v zahraničí. Tentokrát si cenu přiletěl převzít profesor che-

mie František Tureček z amerického Seattlu, kde působí na Uni-

versity of Washington. 
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Vyluštěte tajenku naší křížovky a vyhrajte některou ze zajímavých cen.
Společnosti skupiny Veolia Voda vyrábějí a svým zákazníkům dodávají kvalitní pitnou vodu. Voda z kohoutku je stejně kvalitní jako balená 

pitná voda, navíc je zhruba 125× levnější a ekologická – nevyžaduje žádnou dopravu ani skladové prostory. Pijte vodu z kohoutku – ušetříte 

a pomůžete přírodě. Vězte, že ……… (tajenka) ….. každý rok ke změnám klimatu produkcí 33 200 tun CO2.
Znění tajenky zašlete do 5. 1. 2011 poštou na adresu Veolia Voda Česká republika, a. s., Pařížská 11, 110 00 Praha 1 a obálku označte 
heslem „Voda pro vás“ nebo e-mailem na adresu krizovka@veoliavoda.cz. Ze správných odpovědí bude vylosováno 60 výherců, kteří se 
podělí o tyto zajímavé ceny: 3× mikrovlnná trouba značky Whirlpool, 10× SodaStream – přístroj pro domácí výrobu sycených nápojů z vody 
z kohoutku, 10× balíček s přírodní kosmetikou, 10× ekologický balíček (tašky, blok a psací potřeby z ekologických materiálů), 27× stolní 
a nástěnný kalendář + diáře a další drobné dárky pro každého výherce.

Luštěte a vyhrajte...


