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Na samém začátku nového roku 

bych vám rád dal nahlédnout 

pod pokličku naší zákaznické 

kuchyně a představil vám ve 

zkratce, co nového pro vás 

letos chystáme. Jako moderní 

zákaznicky orientovaná spo-

lečnost se snažíme být svým 

zákazníkům co nejblíže a plnit 

jejich očekávání. Protože stále 

větší počet z vás projevuje zájem 

o rychlou elektronickou komunikaci, roz-

šíříme do všech našich společností např. 

možnost elektronického zasílání faktur, 

kterou měli doposud pouze zákazníci 

v Praze a části středních Čech. 

Velkou změnou projdou internetové 

stránky našich společností, kde bude mít 

zákazník kromě řady důležitých a zají-

mavých informací také přístup na svůj 

zákaznický účet (možnost sledovat ode-

čty vodoměrů, údaje o platbách záloh, 

fakturaci apod.). Další novinkou bude 

plošné používání aktivních formulářů, 

kdy zákazník vyplní formulář na počítači 

a rovnou ho odešle ke zpracování našim 

pracovníkům v oddělení zákaznických 

služeb. Tyto možnosti měli doposud pou-

ze zákazníci z některých regionů.

Jako reakci na váš stoupající zájem 

o informace o kvalitě dodávané pitné 

vody připravujeme rozšíření služby SMS 

INFO. Zákazník bude mít možnost získat 

aktuální hodnoty vybraných paramet-

rů kvality vody v jeho regionu přímo na 

svůj mobilní telefon, přičemž veškeré 

informace v rámci této služby budou 

zasílány zdarma. Informace o kvalitě 

vody podle regionu 

najdete samozřej-

mě také na webo-

vých stránkách, 

nově zde budou 

publikovány i úda-

je o kvalitě vyčiš-

těné odpadní vody 

na odtoku z čistíren 

odpadních vod. 

Věřím, že vás naše nová nabíd-

ka služeb osloví a přispěje ke zkvalit-

nění naší vzájemné komunikace. Vedle 

nových možností vám však zůstáváme 

plně k dispozici v zákaznických centrech 

určených pro osobní kontakt i v našich 

telefonních centrech – na zákaznických 

telefonních linkách, které jsou dostupné 

24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Jsme 

s vámi, kdykoli nás potřebujete.

Závěrem mi dovolte, abych vám popřál 

šťastné vyplutí do roku 2008.

Philippe Guitard, 

generální ředitel Veolia Voda 

pro střední Evropu a Rusko

Milí čtenáři, vážení zákazníci,

jsem velice rád, že vás na prahu nového roku mohu pozdravit prostřednictvím zákaznického 

magazínu, který právě držíte v rukou. Uvnitř časopisu vám tentokrát přinášíme důležité infor-

mace o ceně vody a principech její tvorby, aktuální zprávy z oblasti vodárenství ve vašem regionu, 

představíme vám některé ze sociálně zaměřených projektů našeho nadačního fondu nebo novou 

mezinárodní soutěž pro děti Města kolem světa a nakonec můžete vyluštit křížovku a možná vyhrát 

jeden z pěkných dárků.
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Vodné a stočné

1,1 %

Sběr pevných odpadů

0,3 %

Tepelná 

energie

3,4 %
Plyn

2,0 %

Elektrická 

energie

3,3 %

Údržba  a opravy

1,3 %

Nájemné

12,2 %

S ohledem na sociální únosnost byly 

ještě tři roky poskytovány postupně se 

zmenšující dotace na provoz vodovodů 

a kanalizací, ale od roku 1994 již stát pro-

vozní náklady nedotuje. Toto narovnání 

cen provázely i změny systému regulace 

a došlo ke změně úředně stanovených 

maximálních cen na ceny věcně usměr-

ňované. Dnešní ceny odrážejí skutečné 

provozní náklady na výrobu a distribuci 

pitné vody a odvádění a čištění odpad-

ních vod, ale stále nedosahují takové 

úrovně, aby pokryly potřebné investiční 

výdaje na obnovu a další rozvoj vodohos-

podářské infrastruktury. 

Cena vody – co vše platíme ve vodném a stočném

(podíl na celkovém spo-

třebním koši – 23,6 %)

PĚT HALÉŘŮ ZA LITR VODY
I přes velké zvýšení za poslední léta vod-

né a stočné představuje stále v celkových 

výdajích rodin něco více než jedno pro-

cento, což je poměrně malá část vzhle-

dem k výdajům např. za telefony, energie 

atd. Litr vody v obchodě stojí až deset 

korun, stejně kvalitní litr vody z kohout-

ku přijde na zhruba pět haléřů, přesto 

právě nedávno oznámila města a obce 

nové ceny vody. 

OPRÁVNĚNÉ NÁKLADY 
A PŘIMĚŘENÝ ZISK
Vodné a stočné není cenou, kterou by 

reguloval trh. Její výše se stanoví kalku-

lací v souladu s obecně závaznými práv-

ními předpisy, a to zejména se zákonem 

o cenách, vyhláškou č. 580/1990 Sb., se 

zásadami platného výměru Ministerstva 

financí České republiky, kterým se vydává 

seznam zboží s regulovanými cenami. Do 

ceny mohou být promítnuty jen oprávně-

né náklady a přiměřený zisk. Je tedy zce-

la mylná představa, že buď provozovatel 

nebo majitel vodovodní infrastruktury si 

může zcela libovolně určit cenu vodného 

a stočného. Významnou roli při určování 

ceny hrají také vlastníci provozovaného 

vodohospodářského majetku, protože 

ve většině případů mají smluvní mecha-

nismy, kterými mohou omezit růst ceny 

a potažmo tak nutit provozovatele k pro-

vádění dalších úsporných opatření. 

CO PŘEDSTAVUJE 40 % CENY
Co se vše promítá do celkové ceny vody? 

Charakteristický je především výrazný 

podíl nákladových položek souvisejí-

cích s provozovaným majetkem (opra-

vy a odpisy, případně nájemné hrazené 

vlastníkům infrastrukturního majetku). 

Souhrn těchto položek představuje více 

než 40 % ceny. Vzhledem ke stavu vodo-

vodních a kanalizačních řadů v českých 

městech a obcích nelze předpokládat, 

že by tato položka do budoucna klesa-

la. Spíše naopak, protože s přijetím do 

EU přijala ČR závazek na vybudování 

a rekonstrukci čistíren odpadních vod ve 

více než 500 lokalitách. 

NÁKLADY NA NÁKUP SUROVÉ VODY
Z dalších nákladů tvoří na úseku vodo-

vodů významnou část náklady na přímý 

materiál, tj. především na nákup suro-

vé vody (provozovatelé musejí státním 

podnikům Povodí platit za surovou vodu 

z řek, nádrží apod., kterou dále upravují 

na pitnou vodu), poplatky za užívání pod-

zemních zdrojů vody a náklady na elek-

trickou energii, chemikálie atd. U kanali-

zací jsou to dále poplatky za vypouštění 

odpadních vod. Nemalou položku tvoří 

i služby, příští rok dochází k výraznému 

zvýšení např. poštovních poplatků. Cenu 

zatěžuje i DPH, která se od 1. ledna 2008 

zvyšuje z 5 % na 9 %. 

Zaregistrujte se:

 přes internet na www.voda-info.cz

 telefonicky na 840 111 111-112

 nebo zašlete SMS ve tvaru VEOLIA na číslo 720 001 112 (zavoláme vám a vaši registraci vyřídíme společně)

Nenechte se zaskočit 
případnou odstávkou vody!

SPOLEHNĚTE SE NA VČASNÉ INFORMACE ZDARMA PŘÍMO DO VAŠEHO MOBILU

Spotřební koš 

obyvatelstva 

– kapitola BYDLENÍ, 

VODA, ENERGIE

Ceny za vodné a stočné zůstávaly před listopadovou revolucí desítky let na stejné úrovni. Rozdíly mezi skutečnými nákla-

dy a poplatky byly hrazeny ze státního rozpočtu, resp. z našich daní, což představovalo vysoké plošné dotace. V roce 1990 

započala náprava cen s cílem postupného dosažení reálných cen a odstraňování plošných dotací.
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Výsledky 
průzkumu 

spokojenosti

4
Zákaznický časopis společnosti 

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
číslo 1/2008

Zkvalitnění služeb 
v roce 2008
S cílem zkvalitnit telefonickou obslu-

hu zákazníků připravují Pražské vodo-

vody a kanalizace, a.s., (PVK) v roce 

2008 rozšíření provozní doby call 

centra – telefonického střediska na 

nepřetržitý 24hodinový provoz. Díky 

tomuto opatření dojde ke zpružnění 

a zkvalitnění dosud poskytovaných 

služeb. PVK předpokládají, že se zvý-

ší kvalita obsluhy a nastane rychlej-

ší odbavení volajících. Po celých 24 

hodin budou operátoři poskytovat 

obchodní, provozní i technické infor-

mace. V současné době byla linka 

call centra 840 111 112 po 19. hod. 

přepojována na centrální dispečink 

a během večera a noci byly poskyto-

vány jen informace o haváriích. 

Kontakty 
Zákaznické centrum – Dykova 3, Praha 10

Provozní doba: 

Smluvní vztahy:   Po–Čt: 8.30–17.00 hod., Pá: 8.30–15.00 hod.

Technické záležitosti: Po a St:  8.30–17.00 hod.

Podatelna a adresa pro písemný kontakt: 

Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10

Call centrum:   840 111 112

E-mail:   info@pvk.cz

www.pvk.cz, www.spoluproprahu.cz

90 % Pražanů je spokojeno 
se službami PVK 
V září a říjnu provedla společnost Ipsos Tambor průzkum spokojenosti mezi Pražany. 

Bylo osloveno přes tisíc Pražanů a zástupců firem a bytových družstev. Z průzkumu vy-

plynulo, že 90 % dotázaných je spokojeno se službami Pražských vodovodů a kanalizací 

(PVK). „Výsledky průzkumu využijeme k dalšímu zlepšování služeb pro Pražany,“ řekla 

Marcela Dvořáková, tisková mluvčí společnosti.

JAK JSTE CELKOVĚ SPOKOJEN/A 
S ÚROVNÍ SLUŽEB 

POSKYTOVANÝCH PVK?

JAK JSTE CELKOVĚ 
SPOKOJEN/A S KVALITOU 

PITNÉ VODY?

velice spokojen/a

spíš spokojen/a

spíš nespokojen/a

zcela nespokojen/a

32,2 %

58,7 %

6,7 %
2,4 %

53,5 %

39 %

1,7 %5,8 %
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Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů kvality pitné vody 

v úpravnách a ve vodovodní síti v Praze – údaje za prosinec 2007

mikrobiologické ukazatele jednotka hygienický limit
úpravny pitné vody

distribuční síť 
Želivka Káraný

Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0 0 0

 

chemické ukazatele 

suma vápníku a hořčíku 

(tvrdost)

mmol/l 2–3,5 

(doporučená hodnota)

1,06 2,57 1,15*

dusičnany mg/l 50 27,6 17,8 24,7

reakce vody (pH) - 6,5–9,5 8,00 7,40 7,67

železo mg/l 0,20 0,01 0,03 0,12

zákal ZFn 5 0,10 0,30 0,38

* Tvrdost vody v pražské distribuční síti je dána úpravnou vody, podrobnější údaje podle městských částí naleznete na www.pvk.cz, pitná voda 

v Praze je měkká až středně tvrdá.

Přísná kontrola pitné vody z vodovodu
Pitná voda z veřejného vodovodu, kterou dodávají Pražské vodovody a kanaliza-

ce, a.s., (PVK) je v celé Praze nezávadná a její kvalita zcela odpovídá paramet-

rům vyhlášky MZd ČR č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky 187/2005 Sb., kterou 

se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu, rozsah a četnost kontroly pit-

né vody, která je v souladu s normami EU. Kontrole pitné vody je věnová-

na velká pozornost. Její kontrola je prováděna jak akreditovanou laboratoří 

provozovatele, tj. PVK, tak v rámci „superkontroly“ Hygienickou stanicí hl. m. 

Prahy. Tím je zaručeno, že kontrola kvality pitné vody probíhá na vysoké úrov-

ni a je přísně kontrolován celý proces výroby pitné vody. 

PVK nabízí občanům za smluvní cenu 1000 Kč včetně DPH rozbor základních 

chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody. Této výhodné nabídky by 

měli využít zvláště majitelé studní, které bude třeba po zimě zkontrolovat.

Vše, co vás zajímá o vodě z kohoutku
JE PITNÁ VODA V NĚKTERÝCH OBLAS-
TECH PRAHY LEPŠÍ NEŽ V JINÝCH?

Pitná voda z veřejného vodovo-

du v celé Praze odpovídá 

parametrům vyhlášky 

Ministerstva zdravot-

nictví ČR č. 252/2004 

Sb., kterou se stanoví 

požadavky na pitnou 

vodu a rozsah a čet-

nost její kontroly. Nelze říci, 

že jsou v Praze oblasti, kde je 

voda lepší či chutnější. Hodně to záleží 

i na domácích vodovodních rozvodech. 

Ale vzhledem k tomu, že je Praha v sou-

časné době zásobována pitnou vodou 

ze dvou různých zdrojů, jsou spotřebi-

telé zvyklí na chuť vody, která je obvyk-

lá v dané oblasti. Praha je zásobována 

hlavně z úpravny vody Želivka, druhým 

zdrojem je Káraný. Pokud je z provozních 

důvodů nutné zásobovat oblast Prahy 

jinak a dojde ke změně zdroje pitné vody, 

může to spotřebitel pocítit na změně 

chuti. Pitná voda z vodárny v Káraném je 

tvrdší a chuťově se jeví jako nejlepší. Tato 

voda je dodávána hlavně do severní části 

Prahy. 

CO MŮŽE OVLIVNIT CHUŤ VODY?

Ke změnám chuti vody může dochá-

zet zejména  v domácích vodovodních 

rozvodech, za které zodpovídá vlastník 

nemovitosti. Zvláštní chuť může být způ-

sobena dlouhým zdržením vody v trub-

kách a také korozí materiálu trubek. Dále 

chuťové vlastnosti vody ovlivňuje teplo-

ta, pokud jsou rozvody teplé a studené 

vody těsně u sebe. 

Citliví jedinci mohou cítit z vody chlor, 

ale ten je v pitné vodě nutný z hlediska 

povinného zdravotního zabezpečení. 

Chlor, který je do vody přidáván ve velmi 

malých dávkách (1 až 20 kapek chloru 

na 1000 litrů vody, což odpovídá obsa-

hu pěti van!), nepředstavuje pro člověka 

žádné nebezpečí.

MALÉ RADY NA ZÁVĚR:

 Než si natočíte vodu do sklenice, nech-

te ji odtéct – určitě se zlepší její chuť. 

 Chlor na vzduchu pomalu vyprchá 

– nechte sklenici vody chvíli odstát. 

 Kapka citronu či šťávy také výrazně 

zlepší chuť.

 Teplá voda z kohoutku není určena na 

vaření a k přípravě instantních nápo-

jů. Teplá voda nepodléhá tak rozsáhlé 

kontrole kvality jako pitná voda.
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Voda z vodovodu 
je mnohem přátelštější 
k životnímu prostředí 
než balená voda -  
nepotřebuje žádné 
obaly, dopravu, ani 
skladovací prostory!

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Myslete na přírodu - nevylévejte 
domácí toxický odpad, jako jsou např. 

ředidla, barvy či odpadové tekutiny
z auta do kanalizace

či do výlevky.
Do kanalizace nepatří

ani léky a zbytky jídla!

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

metro_12_11_2007.indd 1 12.11.2007 11:38:53

Vodoměry je nutné chránit 
před mrazem 
Vlastníci nemovitostí musí chránit své vodoměry proti mra-

zu, který může vodoměry vážně poškodit a způsobit vlastní-

kům nemovitostí zbytečné nepříjemnosti. Při velkých mrazech 

dochází k zamrznutí vodoměrů. Může prasknout jejich krycí 

sklo, ale také vytéci voda. Aby k tomu nedošlo, doporučují PVK 

několik praktických rad, jak vodoměr proti mrazu chránit: 

 nad vodoměr je třeba umístit krycí vrstvu izo-

lačního materiálu – polystyrenovou desku, 

kterou je vhodné připevnit na spodní plochu 

víka venkovní vodoměrné šachty, nebo izo-

lační vatu (nikoliv skelnou) či plastový pytel 

naplněný drceným polystyrenem (nepouží-

vejte materiál, který podléhá hnilobě); 

 v zimě po dobu vaší delší nepřítomnosti uza-

vřete přívod vody před vodoměrem a vy-

prázdněte potrubí za ním. 

Pokud se zákazník PVK domnívá, že vodoměr neměří přes-

ně, může PVK požádat o jeho přezkoušení v autorizovaném 

metrologickém středisku. V případě, že reklamace je opráv-

něná, výměnu a přezkoušení vodoměru hradí PVK. V opač-

ném případě, kdy se prokáže správná funkčnost vodoměru, 

uvedené náklady hradí zákazník. Ohledně přezkoušení vodo-

měrů mohou Pražané kontaktovat call centrum PVK na čísle 

840 111 112.

Do Vltavy se vrací čistá voda

parametr jednotka 
průměrné hodnoty limity 

vypouštěnílistopad 2007 nárůstově za rok

průtok Q m3s-1 3,99 3,64 7

BSK
5

mg.l-1 6,0 5,2 20

CHSK
Cr

mg.l-1 34,7 36,6 80

NL mg.l-1 10,0 7,6 25

N-NH
4

+ mg.l-1 5,1 3,7 12

N
anorg

mg.l-1 17,0 15,7 22

N
celk

mg.l-1 21,3 18,3 -

P
celk

mg.l-1 0,4 0,7 1,8

BSK
5
 – biologická spotřeba kyslíku po pěti dnech

CHSK
Cr

 – chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou

NL – nerozpuštěné látky

N-NH
4

+ – amoniakální dusík

N
anorg

 – celkový anorganický dusík

N
celk

 – dusík celkový

P
celk

 – celkový fosfor

Pražské vodovody a kanalizace, a.s., se starají nejen o pravidelné dodávky pitné vody do pražských 

domácností a podniků, ale také o to, aby se do Vltavy vracela zpět čistá voda. 95 % odpad-

ní vody z hlavního města končí v Ústřední čistírně odpadních vod v Praze Bubenči. Tato 

mechanicko-biologická čistírna za rok vyčistí přes 110 milionů m3 odpadní vody. 

V tabulce naleznete hlavní ukazatele kvality vody, která se zpět vrací do Vltavy.
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www.nfveolia.cz
Nový web nadačního fondu

Najděte si cestu k našemu zbrusu 
novému webu Nadačního fondu Veolia.
Cílem stránek Nadačního fondu Veolia je nejen seznámit 
Vás s jeho fungováním, ale současně představit stručně 
jeho pětiletou historii a především realizované projekty, 
které pomáhají v České republice už od roku 2003.

Nadační fond Veolia přeje všem svým sympatizantům, 
kolegům, partnerům a podporovatelům úspěšný vstup 
do roku 2008… 
Nadační fond Veolia spustil na podzim 

novou internetovou prezentaci určenou 

nejširší veřejnosti a současně svým cílo-

vým skupinám.

Důležité informace na webu naleznou 

organizace nebo jednotlivci, kteří hledají 

podporu pro své projekty. 

Nejen zástupci médií zde snadno a pře-

hledně naleznou naše tiskové zprávy 

a články, které o nadačním fondu již byly 

zveřejněny.

Nejdůležitější částí jsou pak nadační pro-

jekty, které v oblastech sociální, environ-

mentální a výchovně vzdělávací realizuje 

Veolia již pátým rokem.

Internetové stránky se staly hlavním pro-

středkem komunikace nadačního fondu, 

a proto by neměly uniknout vaší pozor-

nosti.

„V roce 2008 budou prostřednictvím 

stránek zveřejněny i výzvy k zapojení 

veřejnosti do našich projektů, a tak si již 

dnes adresu www.nfveolia.cz můžete 

dát mezi své oblíbené,“ říká Jan Dolínek, 

manažer nadačního fondu.

Obyčejnou vodu z kohoutku často vní-

máme jako samozřejmou všední součást 

našeho života, aniž bychom si uvědomili, 

jak důležitá je pro náš organismus, zdraví 

a psychickou pohodu. Podobně často vní-

máme nezištnou nebo „neviditelnou“ prá-

ci mnoha neziskových organizací a aktivi-

ty stovek dobrovolníků, kteří pomáhají 

v nejrůznějších oblastech veřejného živo-

ta, aniž bychom docenili, jak důležitou 

„živou vodou“ jsou pro naši společnost 

právě takoví lidé a organizace.

Nadační fond Veolia se připojil k nejznámějšímu českému sbírkovému projektu 

Pomozte dětem!, který již 10 let financuje menší nebo regionální projekty a prostřed-

nictvím něhož je velmi efektivně poskytována pomoc potřebným dětem a mladým 

lidem.

„Jsme velmi rádi, že se k zakládajícím členům Záchranného kruhu, klubu přátel 

Pomozte dětem!, přidal i Nadační fond Veolia. Teď už můžeme být klidní, že když si 

Kuře náhodou při své záchranářské činnosti lokne vody, bude to voda čistá,“ uzaví-

rá s úsměvem Blanka Šrámková, vedoucí projektu Pomozte dětem! z Nadace rozvoje 

občanské společnosti.
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Příběhy našich životů očima našich měst
Veolia Environnement zahajuje již pátý ročník mezinárodní soutěže 
pro děti ve věku 8–11 let.

Nová kampaň s názvem Města kolem světa – příběhy našich 

životů očima našich měst je opět zaměřena na výchovu dětí 

k udržitelnému rozvoji.

Veolia považuje za důležité, aby se děti z různých zemí zamýšle-

ly nad prostředím, ve kterém žijí. V letošní soutěži dají děti slovo 

svému městu. V dnešní době žije ve městech více než polovina 

obyvatel naší planety. Tento počet bude v příštích letech dále 

narůstat. Víme, jak naše město funguje? Co potřebuje? Známe 

jeho přání? Město chce v budoucnosti poskytnout lidem to 

nejlepší. Zároveň ale vyžaduje, aby se k němu lidé chovali ohle-

duplně a pečovali o něj. 

Děti ztvární své město tak, že vytvoří dva obrázky, které dopl-

ní příběhem. Představí nám své současné město tím, co je pro 

něj charakteristické. Ideální město zítřka představí skrze hlavní 

projekt, který je pro město důležitý.

Školy, které se koncem roku 2007 zapsaly do soutěže, obdrží 

začátkem ledna originální materiály k soutěži: dětský sešit do 

každé lavice a příručku pro učitele. Potom se třídy pustí do prá-

ce a budou mít čas do poloviny března, aby zaslaly své obrázky 

a příběhy. Ty budou vyhodnoceny u příležitosti Světového dne 

vody 22. března 2008 v celkem 10 regionálních kolech. 

Komise složená ze zástupců partnerů kampaně následně 

vyhodnotí nejzdařilejší národní projekt, který bude reprezento-

vat Českou republiku. 

Vítězné projekty z jednotlivých zemí a jejich autoři se pak 

zúčastní mezinárodního setkání dětí v Paříži, kde bude v Cen-

tru Architektury zahájena 

výstava dětských projektů 

z celého světa.

Vítejte v novém dobrodruž-

ství kolem světa!

Aktuální informace nalez-

nete na internetové adrese: 

www.veoliavoda.cz/cz/soutez
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Vyluštěte tajenku naší křížovky a vyhrajte některou ze zajímavých cen.

Společnost Veolia Voda se vedle své hlavní činnosti soustředí i na vzdělávání a výchovu dětí a mládeže k ochraně životního prostředí a k odpovědné-

mu občanskému chování v duchu udržitelného rozvoje. Jedním z nástrojů v této práci jsou každoroční celosvětové kampaně pořádané ve spolupráci 

s mateřskou společností Veolia Environnement. V tomto období začíná již 5. mezinárodní soutěž s názvem Města kolem světa a podtitulem Příběhy… 

(zbytek textu najdete v tajence).

Své znění tajenky zašlete do 31. ledna 2008 poštou na adresu: Veolia Voda ČR, recepce, Pařížská 11, 110 00 Praha 1 a obálku označte hes-

lem Voda pro Vás nebo e-mailem na: recepce@veoliavoda.cz. Ze správných odpovědí bude vylosováno 53 výherců, kteří se podělí o tyto za-

jímavé ceny: 3x Soda Fresh – domácí přístroj na přípravu sody z pitné vody z kohoutku; více informací na www.sodafresh.cz, 20x originální 

zářící sklenička, která získala první cenu v soutěži designu v Paříži, 30x karafa na vodu

Luštěte a vyhrajte...
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