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Blíží se léto – dbejte na 

pitný režim!

Pijte pravidelně – náš organismus 

obsahuje ze 60 % vodu. Naše tělo 

vyloučí každý den 2,5 l vody. Den-

ně tedy musíme minimálně stejné 

množství tekutin do těla doplnit.

Dehydratace – pokud dehydratace 

organismu dosáhne 1 %, spustí se 

v těle obranný mechanismus – dosta-

neme žízeň. Důsledky dehydratace se 

mění podle věku, ale mohou výrazně 

ovlivnit zdraví člověka. Nedostatek 

tekutin v těle způsobuje větší únavu, 

poruchy ledvin, bolesti hlavy, kloubů 

atd.

Voda z vodovodu zcela vyhovuje pit-

nému režimu člověka. Důležité 

je pít v průběhu celého dne.

Čistá voda napomáhá 

dokonce spalování kalo-

rií. Podle studie dokáže 

každodenní příjem 1,5 l 

pitné vody spálit až 

100 kalorií.

Nové a lepší služby pro zákazníky
Vážené čtenářky, vážení čtenáři.

Přinášíme vám další číslo časopisu Voda pro vás. Ráda bych této příležitosti 

využila a informovala vás o tom, jaká další zlepšení a rozšíření služeb jsme pro vás 

připravili. Snažíme se stále zlepšovat své služby tak, aby co možná nejvíce odpovídaly 

požadavkům vás, našich zákazníků.

PLAŤTE ZA VODU LEVNĚJI

V tomto roce bychom rádi nabídli novou službu našim zákazníkům, kteří platí za vodné a 

stočné formou složenky. Ve spolupráci se společností SAZKA připravujeme další způsob 

platby faktur za vodu, a to prostřednictvím on-line terminálů  SAZKY. O spuštění nové 

služby vás budeme včas informovat.

Tak jako je dnes možné si přes terminál SAZKY dobít kredit mobilního telefonu nebo 

zaplatit fakturu za elektřinu, bude možné zaplatit i fakturu za vodu – a navíc levněji 

než například na poště. Poplatek za provedení platby činí pouze 15 Kč a nemění se ani 

v závislosti na výši faktury.

Pro provedení platby lze využít kterýkoli ze 4 500 terminálů SAZKY kromě těch umís-

těných na pobočkách České pošty. On-line terminály SAZKA jsou snadno dostupné: 

v supermarketech, večerkách nebo sázkových kancelářích otevřených i ve večerních 

hodinách a zároveň se nacházejí i v menších městech a na venkově. 

ODPOVÍME VÁM CO NEJRYCHLEJI

Společnosti skupiny Veolia Voda sjednocují své interní pracovní postupy, aby se zákaz-

níkům ve všech provozovaných regionech dostalo stejně kvalitních služeb. 

Na váš dotaz týkající se kvality pitné vody, odkanalizování nebo fakturace odpoví-

me telefonicky ihned, e-mailem do 24 hodin (v rámci pracovního týdne) nebo 

písemně do 8 pracovních dnů. Pokud bude váš dotaz vyžadovat odbornou 

rešerši, budeme vás v uvedených lhůtách informovat o termínu vyříze-

ní vaší žádosti. 

POMÁHÁME VÁM SLEDOVAT VAŠI SPOTŘEBU VODY

Veolia Voda přináší svým zákazníkům novou podporu v oblasti 

fakturace a plateb za vodné a stočné. Pravidelně kontrolujeme 

spotřebu vody u každého zákazníka a v případě zjištění nepřimě-

řeně zvýšené spotřeby (více než 50 % a zároveň 50 m3), zákazní-

ka na tuto skutečnost upozorníme na faktuře. Díky této kontrole 

může být odhalen technický problém jako únik vody ve vnitřních 

rozvodech objektu, ale i černý odběr vody.  

Mgr. Eva Kučerová
ředitelka komunikace a marketingu Veolia Voda Česká republika

© Kati Neudert | Dreamstime.com
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Veolia Voda podporuje obnovitelné zdroje energie
Obnovitelné zdroje energie (OZE) před-

stavují důležitou alternativu ke klasic-

kým fosilním zdrojům energie. V roce 

2006 dosáhl podíl výroby elektrické 

energie z OZE na celkové výrobě elektric-

ké energie v České republice kolem 4 %, 

což představuje vyrobených 3 500 GWh. 

Podle energetické strategie EU má Česká 

republika navýšit tento podíl na 8 % do 

roku 2010 a na 13 % do roku 2020.

Provozní společnosti skupiny Veolia 

Voda ČR přispívají k ochraně životní-

ho prostředí a ke snižování emisí skle-

níkových plynů rozvojem OZE běžně 

dostupných ve vodním hospodářství. 

V roce 2006 vyrobily společnosti sku-

piny Veolia Voda ČR 61 GWh elektrické 

energie z OZE, z toho 44,4 GWh koge-

nerací bioplynu a 16,6 GWh provozem 

malých vodních elektráren.

Veolia Voda ČR založila dceřinou společ-

nost Veolia OZE, s. r. o., jejímž hlavním 

podnikatelským záměrem je propagace 

a rozvoj OZE, poradenství, příprava pro-

jektů a provoz zařízení na výrobu energií 

z OZE.

OZE VYUŽITELNÉ VE VODNÍM 

HOSPODÁŘSTVÍ

Bioplyn

Biomasa

Malé vodní 

elektrárny 

Tepelná čerpadla

Solární energie

Geotermální 

energie

VYUŽÍVÁNÍM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ K VÝROBĚ 

ELEKTRICKÉ A TEPELNÉ ENERGIE SE VEOLIA VODA AKTIVNĚ 

ZAPOJILA DO PROCESU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH 

PLYNŮ!Vodárenské 
profese dříve 
a dnes
V této nové rubrice bychom vám chtěli přiblížit práci ve 

vodárenství a zároveň ukázat, jakým vývojem od svých 

začátků prošla. První díl je věnován technikům průzku-

mu kanalizace.

Od založení stokové sítě se 

kanály musely kontrolovat. 

Revizi prováděli dělníci 

– zaměstnanci kanali-

začního úřadu. V prů-

lezných stokách se 

dělala vizuální kon-

trola a postupně 

se začala používat 

i technika – např. 

v Praze se od 30. 

do 50. let 20. sto-

letí používalo pla-

vidlo Krasin – viz 

foto. Pracovník plují-

cí na plavidle je v pra-

covní uniformě a na cestu si svítí lampou. 

Plavidlo při cestě zároveň uvolňuje usaze-

niny na dně stoky. 

V současné době se touto činností zabý-

vají technici průzkumu stokové sítě, kteří 

provádějí vizuální průzkum průlezných 

a průchozích stok, ale využívají i moder-

ní technické prostředky. Kontrola a průzkum 

v neprůlezných stokách se provádějí pomocí tele-

vizního inspekčního systému stok od průměru DN 

200 do DN 1600. Moderní přístroje měří i sklon 

potrubí a jeho ovalitu (tvar zaoblení). Z každé pro-

hlídky stoky je pořízen protokol s videozáznamem 

a mapovým podkladem. Na základě těchto výstu-

pů provede technik vyhodnocení stavu a může 

provést i návrh odstranění závad, který je zahrnut 

do plánu oprav a investic.

Veolia Voda provozuje v ČR 12 470 km stokové sítě

Veolia 
Voda for ALIVE

Zveme vás na jedinečnou výstavu velkoformáto-

vých fotografií zvířat z dílny francouzského foto-

grafa Y. A.-Bertranda, kterou je možné zhlédnout 

od 11. června do 30. září 2008 na náměstí Republiky 

v Praze. Partnerem výstavy Alive je Veolia Voda Česká 

republika, a.s.
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Jak se žije 

v Praze?
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Zvýšili jsme kvalitu a rychlost odbavení telefonických 

hovorů, říká Jakub Lavrenčík, manažer zákaznického útvaru

S čím novým jste letos překvapili vaše zákazníky?  

V minulém roce jsme zahájili několik projektů. Mezi ty nejpod-

statnější patří rozšíření poskytovaných informací zákaznické 

linky o víkendech a následný přechod na 24hodinový provoz 

call centra, který funguje od 1. dubna. Díky tomuto opatření 

došlo ke zkvalitnění dosud poskytovaných služeb, zvýšila se 

kvalita obsluhy a hovory volajících jsou rychleji odbaveny.  Po 

celých 24 hodin poskytují operátoři obchodní, provozní i tech-

nické informace. Chceme se také zaměřit na zkrácení reakční 

doby odpovědí na dotazy zákazníků, které jsou směro-

vány na PVK e-mailem nebo „aktivními formuláři“. 

Tyto formuláře jsou hojně využívány zejména 

odběrateli, kteří si v PVK vytvořili přístup ke 

svému zákaznickému účtu prostřednictvím 

webové aplikace, která je umístěna na portá-

le www.pvk.cz. Další pozitivní změna souvisí 

také s portálem www.pvk.cz. Stávající rubri-

ku, která se věnuje informacím o haváriích, 

budeme postupně rozšiřovat o všechny typy 

havárií. Bude zde tedy možné vyhledat infor-

mace ke konkrétním provozním událostem, 

které ovlivňují dodávku vody. 

Jak se rozvíjí služba SMS INFO?

Důležitým krokem bylo zpracování segmentace zákazníků dle 

oblasti zájmu. Nově tak vzniklo několik skupin, které mohou 

oslovení zákazníci zvolit, a podle toho také obdrží pouze urči-

tý typ předdefinovaných SMS zpráv. PVK má v tuto chvíli nejví-

ce registrovaných zákazníků ze všech společností Veolia Voda,  

cílem však není jenom tento trend udržet, ale službu nadále 

rozvíjet tak, aby byla pro zákazníka zajímavá. Pražanům jsme 

již rozeslali na 80 tisíc SMS zpráv o haváriích vodovodů či infor-

mací o službách. 

A na co se soustředíte tento rok, případně, 

jaké změny na zákaznickém útvaru chystá-

te?

Tento rok bychom rádi dotáhli projekt spo-

lečné zákaznické linky s PRE, a.s., a s Pražskou 

plynárenskou, a.s. Dalším podstatným 

projektem je součinnost na vývoji nového 

zákaznického systému a následný přechod 

na něj. Zákazníkům také nabídneme platby 

za vodné a stočné přes terminály Sazky a nové 

webové stránky PVK.

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: inko@pvk.cz

www.pvk.cz

www.spoluproprahu.cz
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Praha je město, kde se dobře žije
Společnost Veolia Environnement usku-

tečnila ve 14 metropolích celého svě-

ta rozsáhlý průzkum o způsobu života 

obyvatel ve městech. Mezi vybranými 

městy byla i Praha. Průzkum proved-

la společnost IPSOS. Cílem průzkumu 

je lépe poznat, co obyvatelé měst oče-

kávají a jaké vazby je pojí k jejich měs-

tu. Pražanům život ve městě poskytuje 

zhruba stejný pocit svobody a možnosti 

navazování nových známostí jako obyva-

telům New Yorku či Paříže. Na rozdíl od 

obyvatel ostatních světových velkoměst 

přitom výrazně méně trpí pocity osamě-

losti a anonymity. Pocitem osamělosti, 

sklíčenosti, úzkosti či anonymity trpí 

67 % Londýňanů, 59 % lidí v New Yorku, 

40 % Berlíňanů a jen 31 % Pražanů. 

Praha patří spolu s Berlínem či Alexan-

drií mezi města, na nichž si lidé váží 

hlavně možnosti někam si vyjít. 88 % 

Pražanů, stejně Pařížanů, oceňuje pocit 

svobody, který jim život v jejich měs-

tě poskytuje. Celých 87 % lidí v Praze 

a v Paříži, 88 % v Londýně a dokonce 91 % 

Newyorčanů však uvedlo, že podmínkou 

dobrého života v jejich městě je „velmi 

vysoký výdělek“. 75 % Pražanů pohlíží na 

budoucnost Prahy s důvěrou. Věří, že se 

podaří i nadále chránit kulturní a archi-

tektonické dědictví, rozvíjet infrastruk-

turu a uchovat kvalitu vody. Jsou pesi-

mističtější, pokud jde o životní náklady, 

čistotu a kvalitu ovzduší. Svým dětem 

by přáli, aby žily v bezpečnějším, 

méně stresujícím a méně znečiš-

těném městě. V Praze je také 

nejčastěji jmenován problém 

s parkováním. 

Celkově se Praha jeví jako 

město, kde se žije dobře. 

Její obyvatelé jsou spo-

kojeni, chtěli by tu 

zůstat a vychovávat 

děti (76 % z dotáza-

ných). Najdou zde 

vše, co potřebují 

k příjemnému 

každodennímu 

životu: dobře 

fungující veřej-

nou dopravu, 

služby, širokou 

nabídku v oblas-

ti kultury a vol-

ného času a mno-

ho příležitostí pro 

zábavu a seznamo-

vání s novými lidmi.

Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů kvality pitné vody v úpravnách a ve vodovodní 

síti v Praze – údaje za květen 2008

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)

1,14 2,49 1,50*

dusičnany mg/l 50 26,0 19,9 23,4

reakce vody (pH) - 6,5–9,5 8,01 7,46 7,57

železo mg/l 0,20 0,01 0,02 0,12

zákal ZFn 5 0,10 0,30 0,49

*Tvrdost vody v pražské distribuční síti závisí na zdroji zásobování pro danou lokalitu, podrobnější údaje podle městských částí nalez-
nete na www.pkv.cz, v Praze je dodávaná voda měkká až středně tvrdá.
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Obnova vodohospodářského majetku letos 
za více než 880 milionů

Téměř 637 mil. Kč, tedy více než dvě třetiny 

celkových investic, použije společnost PVS, 

která vodohospodářský majetek města 

spravuje, na pokračování akcí rozestavě-

ných již před rokem 2008. Z nich zhruba 

230 mil. Kč investuje do vodárenských 

staveb a 260 mil. Kč do kanalizace. Mnohé 

akce jsou i letos vyvolány spoluprací s Tech-

nickou správou komunikací a Dopravním pod-

nikem na celkových rekonstrukcích dopravních 

cest, včetně vodohospodářských sítí. „Příkladem této koordi-

nace je obnova vodovodních potrubí v ulicích Anglická, Korunní 

nebo části nábřeží v oblasti Vyšehradského tunelu a kanalizač-

ních sítí v ulicích Radlická, Kostelní nebo v ul. Za Strahovem,“ 

uvedl náměstek pražského primátora Pavel Klega, do jehož 

kompetence vodohospodářství ve městě spadá.

Mezi vodárenské stavby, které se letos dokončí, patří i obnova 

potrubí v ulici Romana Blahníka a okolí v Praze 5. Ještě letos 

si vyžádá investici přes 38 mil. Kč, celkově tedy stavba město 

stála 97 mil. Kč. V Radotíně – Hlubočepích bude vyvložkován 

ocelový vodovodní řad. Vzhledem k rozsahu a nákladům bude 

akce dokončena v roce 2009. Tato stavba bude Prahu stát cel-

kem přes 105 mil. Kč, letos vynaloží 40 mil. Kč. 

Z rozestavěných kanalizačních staveb je pak nejnákladnější 

rekonstrukce Radlického sběrače, která přijde na 155 mil. Kč. 

Bude dokončena i rekonstrukce kanalizace v ulici Bártlova. Ta 

navazuje na obnovu páteřního kanalizačního sběrače od ulice 

Náchodská k čistírně odpadních vod Čertousy. Pracovníci zde 

navážou na již provedenou rekonstrukci mechanického a biolo-

gického stupně čistírny. „Na přítoku letos vybudujeme rozdělova-

cí šachty, dešťový oddělovač či potrubí pro odvedení oddělených 

dešťových vod a jejich měření. Pravděpodobně dojde k vybudo-

vání obslužné komunikace nebo k úpravě terénu, čímž oddělíme 

areál čistírny bytové výstavby. Cílem prací je minimalizovat pří-

padný negativní vliv čistírny na okolí,“ doplnil Otakar Novotný, 

generální ředitel společnosti PVS. 

Téměř 140 mil. Kč investuje město do staveb zahájených 

v letošním roce. Přes 90 mil. Kč vloží do vodovodů 

a skoro 30 mil. Kč do kanalizačních systémů. 

Stejná částka bude potřeba na zabezpečení 

vodohospodářských objektů hlavního měs-

ta Prahy. „Ta zahrnuje převážně ochranu 

objektů čisté vody, jako jsou úpravny 

vody, vodojemy nebo čerpací stanice. 

V současné době se zvýšení bezpečnos-

ti těchto zařízení jeví jako nezbytné. 

Důvodem jsou například negativní pří-

rodní vlivy či vandalismus. Použijeme 

mechanické a elektronické zabezpeče-

ní,“ poznamenal náměstek Klega. 

Letos PVS začne také obnovovat stávající 

řady v ulici Benátská a Kateřinská v Praze 2. 

Budou pokračovat práce i na čistírně odpad-

ních vod na Zbraslavi. Do Ústřední čistírny odpad-

ních vod v Bubenči se letos investuje přes sto milionů 

korun. Odborníci například zajistí kontinuální plnění nových 

vysokoobjemových kontejnerů, aby co nejméně unikal zápach 

ze skladovaných shrabků. 

V letošním roce provádí Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS) opět rozsáhlé rekonstrukce zastaralých či porucho-

vých vodovodů a kanalizací. Za obnovu vodohospodářského zařízení zaplatí hlavní město přes 880 milionů korun. Skončit 

by měla mimo jiné i náročná rekonstrukce stoky pod Pařížskou ulicí či obnova Radlického sběrače. 

Internetové 

stránky v novém 
V červnu budou spuštěny nové interne-

tové stránky společnosti Pražské vodovo-

dy a kanalizace, a.s. „Myslím, že se nám 

podařilo vytvořit přátelské a uživatelsky 

zajímavé stránky, kde najdou Pražané vše, 

co je zajímá o vodě z kohoutku i o kanali-

zaci a čištění odpadních vod. Zákazníkům 

je nabídnut přístup do jejich účtů, smluv, 

dále zde najdou aktivní formuláře, aby 

mohli většinu záležitostí kolem dodáv-

ky vody vyřídit z pohodlí domova,“ řekla 

Marcela Dvořáková, tisková mluvčí PVK. 

náměstek primátora Ing. Pavel Klega



VODA PRO VÁS  6

Příbramské děti ztvárnily město svých snů a budou ho 
prezentovat v Paříži!

Obrázek a příběh města Příbrami očima dětí ze ZŠ Jiráskovy sady zvítězil v českém kole soutěže „Města kolem světa“. Odmě-

nou bude dětem čtyřdenní výlet do Paříže, kde se setkají s mladými autory z mnoha zemí světa.

VEOLIA UČÍ DĚTI PŘEMÝŠLET 

O SVÉM OKOLÍ 

Ve „Městech kolem světa“ se děti zamýš-
lely nad svým městem: jak funguje, co 
potřebuje, jak by se k němu měli chovat 
jeho obyvatelé. Děti měly za úkol ztvárnit 
své město na dvou obrázcích, které doplni-
ly příběhem. Představily nám své součas-
né město tím, co je pro něj charakteristic-
ké. Na druhém obrázku nacházíme město 
v budoucnosti podle jejich představ.

Se soutěží bylo 
spojeno mno-

ho zajíma-
vých čin-

n o s t í . 
Děti se 

vypravily do svých měst, kde zjišťovaly 
jména ulic, náměstí, soch, stáří památek, 
porovnávaly své město s jinými. Někde 
měly možnost prohlédnout si radnici, 
účastnit se jednání zastupitelstva města, 
besedovat se starostou. Někteří průzkum-
níci debatovali o historických památkách 
s významnou osobností, seznámili se s tří-
děním a likvidací odpadů anebo si zahrá-
li na reportéry a zjišťovali informace za 
přítomnosti kamery přímo od místních 
obyvatel. Další informace děti získaly díky 
Zápisníku, který je seznámil s několika svě-
tovými velkoměsty.
 
Výsledné obrázky a příběhy měst se 

pak utkaly v celkem osmi regionálních 

kolech. V národním kole soutěže zvítězi-

la Příbram, za ní se umístila Ostrava dětí 

ze ZŠ Komenského a třetí místo obsadil 

Prostějov ztvárněný dětmi ze 3. třídy ZŠ 

Majakovského ve Vrahovicích.

Dva zástupci příbramského kolektivu 

odletí v červnu reprezentovat Českou 

republiku na mezinárodní setkání dětí 

v Paříži, kde bude také zahájena výstava 

nejlepších dětských projektů. Odměnou 

pro celý kolektiv bude den plný zážitků 

v Praze, který Veolia Voda připravila pro 

vítěznou českou třídu a vítěznou fran-

couzskou třídu z Remeše. Děti tak navíc 

oproti minulým ročníkům budou mít 

možnost navázat nové kontakty a přátel-

ství. 

Mezinárodní soutěž zaměřenou na 

výchovu k udržitelnému rozvoji uspořá-

dala Veolia Environnement již popáté, 

tentokrát ve 27 zemích světa. Kampaň se 

koná v rámci Desetiletí OSN pro výchovu 

k udržitelnému rozvoji, je pod záštitou 

UNESCO a jeho národních komisí.

Putovní výstava nejkrásnějších „Měst“ 

zavítá na své cestě kolem světa do něko-

lika měst České republiky. Aktuální infor-

mace sledujte na www.veoliavoda.cz. 

3 500 dětí ze 187 škol v České republice

110 000 dětí ze 27 zemí světa

Cenu vítěznému týmu předal v dubnu v Praze 
hejtman Libereckého kraje Petr Skokan.

Zajímají vás důležité a aktuální informace o pitné 

vodě z kohoutku? Nenechte se zaskočit případnou 

odstávkou vody!

Spolehněte se na včasné informace ZDARMA přímo do vašeho mobilu.

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)

Cena SMS dle vašeho tarifu. Provozovatelem systému je ComGate, a. s.

Jaké informace díky službě SMS INFO získáte?

• informace o významných plánovaných odstávkách vody a velkých haváriích vodovodního a kanalizačního potrubí ve 

vašem okolí, které by vás mohly na delší dobu omezit v odběru pitné vody nebo v odkanalizování,

• informace o výjimečných provozních událostech s možným dopadem na zdraví a bezpečnost obyvatel (povodně, 

intoxikace pitné vody ve veřejném vodovodu atd.),

• důležité zákaznické informace o aktuálních cenách vodného a stočného, provozní době zákaznických center a call 

center, příp. změnách adres nebo tel. čísel,

• postupně rozšíříme službu o informace o termínech odečtu nebo výměnách vodoměrů, upozornění na splatnost 

faktur za vodné a stočné apod.
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Nadační fond 
Veolia Voda
Nadační fond Veolia Voda slaví letos již 5. narozeniny. Ten 

poslední, pátý rok byl pro nás rokem výrazných a strategic-

kých změn. Hlavní a asi nejvíce viditelnou změnou je změna 

loga nadačního fondu, které opouští grafiku společnosti Veolia 

Voda, aby se stalo „národní“ mutací nadačního loga globální 

Nadace Veolia Environnement sídlící v Paříži. Věříme, že ocení-

te barevnost loga, která skýtá spoustu veselých a hravých vari-

ant. Další změnou je změna názvu nadačního fondu, který již 

obsahuje celý název společnosti „Veolia Voda“. 

Skutečnou novinkou letošního roku jsou naše MiNiGRANTY 

– aneb výběrové řízení na „dobré skutky“, do kterého mohou 

zaměstnanci všech regionálních společností skupiny Veolia 

Voda nominovat veřejně prospěšné projekty a získat na jejich 

realizaci finanční podporu ve výši 5 tis., 20 tis. nebo 50 tis. Kč. 

V letošním prvním ročníku bylo k hodnocení přijato celkem 

134 žádostí. V červnu se ve všech regionech Veolia Voda usku-

teční slavnostní předávání, kdy MiNiGRANT symbolicky převez-

mou z rukou zástupců nadačního fondu a vedení společnosti 

Veolia Voda samotní zaměstnanci, kteří o MiNiGRANT požáda-

li, a spolu s nimi i zástupci neziskových organizací nebo škol, 

jež budou podpořený projekt realizovat. Jsme velmi potěšeni, 

že zaměstnanci všech našich společností zareagovali na výzvu 

nadačního fondu tak pozitivně. S jejich výrazným přispěním se 

podařilo pomoci projektům menším nebo ve vzdálených loka-

litách, jako např. ve Varnsdorfském výběžku, nebo projektům 

individuálním, jakým je nákup speciálního kola pro zdravotně 

postiženého osmiletého chlapce, nebo do třetice projektům, 

díky kterým děti získají spoustu nových zkušeností např. při 

péči o koně a jiná hospodářská zvířata.

Nadační fond Veolia Voda bude i nadále rozvíjet své sociální 

projekty ve prospěch mladých lidí opouštějících po dosažení 

zletilosti ústavní formu náhradní rodinné výchovy (Krok do 

života) nebo ve prospěch seniorů žijících v domovech důchod-

ců (Pétanquová hřiště pro seniory) a environmentální projekty 

s cílem zlepšit nebo ochránit životní prostředí a vracet přírodě 

zpět, co jí patří, ať jsou to ryby v řekách (podporujeme návrat 

úhoře a lososa do toků českých řek) nebo čistota a pořádek 

(spolupracujeme na celosvětové kampani „Ukliďme svět – Cle-

an Up The World“).

Živá voda pro Kuře

Pitná voda je pro většinu z nás běž-

nou, automatickou součástí života a je-

jí nepostradatelnost si uvědomujeme 

často až ve chvíli, kdy neteče. Stejně tak 

často nedoceňujeme práci tisíců dobro-

volníků nebo pracovníků v neziskovkách, 

kteří přímo pomáhají znevýhodněným 

a ohroženým dětem nebo prostřednic-

tvím veřejné sbírky Pomozte dětem! 

sbírají korunku ke korunce a všichni spo-

lečně pomáhají a pomáhají a pomáha-

jí… Je to takový mohutný „proud dobra“ 

a nedokážeme si představit, že bychom 

stejně jako bez vody dokázali žít bez pro-

jektů, jakým je právě Pomozte dětem.

Před několika dny byl vyhlášen jubilej-

ní 10. ročník výběrového řízení Pomozte 

dětem! a do konce června opět mohou 

neziskové organizace požádat o finanční 

podporu pro své projekty na podporu zne-

výhodněných a ohrožených dětí. (Bližší 

informace na www.pomoztedetem.cz.) 

Díky finanční podpoře, kterou jsme spo-

lečně se všemi dalšími přispěvovateli 

v desátém ročníku shromáždili, budou 

i letos podpořeny desítky prospěšných 

projektů a pomoženo tisícům dětí na 

celém území České republiky. Mnoho 

dětí díky práci neziskových organizací 

tak získá do života velmi cennou zkuše-

nost, že totiž i v případě, kdy jejich rodi-

če mezi sebou bojují, hádají se nebo se 

o ně nezajímají, existuje někdo „zcela na 

jejich straně“, kdo je vyslechne, pohladí 

a pomůže jim tohle těžké období přežít.

Nadační fond Veolia Voda již dlouhodo-

bě podporuje talentované a nadané děti 

v soutěžích Zlatý oříšek a České hlavičky. 

Díky spolupráci s Pomozte dětem! chce-

me podporovat i další děti, a tentokrát ty, 

které nemají to štěstí, že mohou vyrůstat 

v harmonické nebo fungující rodině nebo 

mají jiný druh handicapu, a jejich nadá-

ní se tedy nemůže spontánně projevit 

a rozvíjet. Proto se Nadační fond Veolia 

Voda stal zakládajícím členem „Záchran-

ného kruhu přátel Pomozte dětem!“ 

s cílem posilovat tento nejznámější čes-

ký sbírkový projekt pro děti, a naplňovat 

tak strategii VEOLIA VODA jako společen-

sky odpovědné firmy.
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Vyluštěte tajenku naší křížovky a vyhrajte některou ze zajímavých cen.

Veolia Voda se jako vodohospodářská společnost stará nejen o výrobu a dodávku kvalitní pitné vody, ale i o to, aby se zpět do přírody vracela voda 
dobře vyčištěná. Bioplyn, biomasa, solární a geotermální energie, tepelná čerpadla a malé vodní elektrárny jsou ……………… (viz tajenka)……, které Veolia 
Voda využívá pro výrobu tepelné a elektrické energie, a tím přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů.

Znění tajenky zašlete do 4. července 2008 poštou na adresu Veolia Voda ČR, 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 30 výherců, kteří se podělí o tyto za-

jímavé ceny: 10x Soda Fresh – domácí přístroj na přípravu sody z pitné vody z kohoutku (více informací na www.sodafresh.cz nebo na 

tel. 286 840 603), 5x digitální fotoaparát, 15x letní set: osuška + batoh.

Luštěte a vyhrajte...

Foto: © Pavel Losevsky | Dreamstime.com
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