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V adventním čase, který předchází vánočním svátkům, bych byl rád, kdybyste si našli chvilku na pro-

listování našeho zákaznického časopisu. Tentokrát jsme se zaměřili na to, jak můžete ovlivňovat svou 

spotřebu vody, a šetřit tak nejen přírodu, ale i svou vlastní kapsu.

K tomu vás jistě zaujme řada nápadů a užitečných rad, jak efektivně používat pitnou vodu ve vaší 

domácnosti, a získat tak uspokojení nejen z úspory finančních prostředků, ale i z toho, že pomáháte životní-

mu prostředí. Vždyť pitná voda není ve světě žádnou samozřejmostí a naše republika může být hrdá na to, že její občané žádným 

nedostatkem v tomto směru netrpí. Jako odpovědná společnost ale musíme zdůrazňovat, že k plýtvání vodou skutečně žádné 

důvody nejsou, a budeme proto neustále přinášet nové informace o tom, jak vodou šetřit.

Průměrná roční spotřeba pitné vody na obyvatele v České republice – když vezmeme v potaz jen domácnosti – v roce 2007 činila 

47 metrů krychlových. Na každou osobu připadlo při různých činnostech v domácnosti denně v průměru 100 litrů pitné vody – to 

už je množství, které si každý umí docela dobře představit – třeba v porovnání s používaným zásobníkem na teplou vodu. 

Důležitá je samozřejmě také informace, kolik bude voda v příštím roce stát. 

Protože v letošním roce již nebudu mít příležitost se na zákazníky naší společnosti takto přímo obrátit, dovol-

te, abych vám popřál krásné vánoční svátky a dobrý start do nového roku. A připijte si také „kohoutkovou“, 

balené vodě se víc než vyrovná a cenově je to nesrovnatelné. 

Zase o krok 
blíže 
zákazníkům

Plaťte za vodu výhodněji!
Od 13. října 2008 mohou zákazníci společností skupiny Veolia 

Voda, kteří platí vodné a stočné složenkou, využít nové služby 

a zaplatit svou složenku na jednom ze 4 500 terminálů SAZKY 

(kromě terminálů na pobočkách České pošty). 

Výhodou této služby je pouze 15korunový poplatek, který se 

nemění ani podle výše placené částky. Pro provedení platby 

stačí předložit čárový kód umístěný v příloze faktury. On-line 

terminály společnosti SAZKA jsou navíc snadno dostupné 

– v supermarketech, večerkách, sázkových kancelářích nebo 

čerpacích stanicích otevřených i ve večerních hodinách nebo 

nonstop. Možnost využít tohoto způsobu úhrady faktury mají 

tedy i zákazníci v menších městech a na venkově. 

Ing. Milan Kuchař
Generální ředitel Veolia Voda Česká republika, a. s.
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Šetřete pitnou vodou
Žijeme v období velkých změn, kdy dochází ke globálnímu oteplování a vysychání 

půdy. Zásoby sladké vody na Zemi se zmenšují – chceme-li zachovat tyto přírodní 

zdroje pro další pokolení, znamená to jejich čerpání pouze v rozumné míře, která 

nepřesahuje možnosti jejich přirozené obnovy a náhrady.

Společnosti skupiny Veolia Voda Česká republika vynakládají velké úsilí na ochra-

nu životního prostředí jak v rámci své vlastní provozní činnosti – omezování ztrát 

vody v trubní síti, využívání obnovitelných zdrojů energie při vlastní provozova-

telské činnosti atd., tak v rámci osvětové a výchovně-vzdělávací činnosti pro děti, 

mládež i širokou veřejnost.

Rádi bychom vám, našim zákazníkům, přinesli rady a nápady, jak efektivně použí-

vat pitnou vodu u vás doma, a tím šetřit nejen přírodu, ale i svou vlastní kapsu. 

Opravte místa, kudy uniká voda, jako jsou kapající kohoutky, záchody nebo vodo-

vodní potrubí. Po čase se i drobné kapání promění ve velké množství vody. Nech-

te si nainstalovat šetřiče vody.

SPOTŘEBA VODY PŘI RŮZNÝCH ČINNOSTECH

Průměrná roční spotřeba pitné vody na obyvatele v ČR v roce 2007 (v kategorii 

domácnosti, bez ostatních odběratelů) činila 47 m3. Příklad průměrné denní hodnoty 

spotřeby pitné vody na osobu při různých činnostech v českých domácnostech (prů-

měrná denní spotřeba vody na osobu v roce 2007 byla 98,5 litru).

Hodnoty uvedené v tabulce berte prosím pouze jako příklad. Spotřeba ve vaší domácnosti se může 
od uvedených spotřeb lišit. 
Poznámka: Ceny spotřebované vody jsou kalkulovány z průměrné ceny platné v roce 2008 (vodné 
+ stočné  – 53,- Kč).

Průměrné denní 

hodnoty (v litrech)

Průměrné denní 

hodnoty (v Kč)

WC 33 1,75

Osobní hygiena, sprchování 48 2,54

Praní, úklid 17 0,9

Příprava jídla, mytí nádobí 10 0,53

Mytí rukou 5 0,27

Zalévání 6 0,32

Pití 2 0,11

Ostatní 8 0,42

CELKEM 129 litrů 6,45

KOLIK VÁS MOHOU STÁT ÚNIKY VODY VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI?

Příklad:

litrů za den m3 za rok Kč za rok

Kapající 

kohoutek
slabě 24 8,76 464

Kapající 

kohoutek
silně 54 19,71 1 045

Protékající 

splachovač 

na WC

slabě 150–1 000 54,75-365 2 902–19 345

Protékající 

splachovač 

na WC

silně 1 000–2 000 365–730 19 345–38 690

Při delším opuštění bytu či rodinného domu (dovolená, služební cesta apod.) doporučuje-

me uzavřít hlavní uzávěr vody pro byt či dům.

TIPY DO KUCHYNĚ

 Dávejte nádobu s pitnou vodou do 

ledničky. Nemusíte tak pokaždé, když 

máte žízeň, nechat dlouho téct kohou-

tek, než bude voda studená.

 Při mytí nádobí nenechávejte téct vodu. 

Myčku na nádobí pouštějte jen plnou.

 Jestliže umýváte nádobí ručně dvakrát 

denně, spotřebujete asi 70 litrů. Napl-

níte-li myčku na její plnou kapacitu 

jedenkrát denně, spotřebujete s eko-

nomickým programem přibližně 20 lit-

rů vody.

 Při vaření používejte pokličku, zkrátíte 

tím čas vaření, ušetříte vodu i energii.

TIPY DO KOUPELNY

 Nechte si nain-

stalovat úsporný 

splachovací 

systém.

 Nechte opra-

vit protékající 

kohoutky.

 Nainstalujte si 

úsporné zařízení 

na sprchu, při 

čištění zubů 

nenechávejte 

téct kohoutek.

 Sprcha spotřebuje mnohem méně 

vody než koupel ve vaně.

 Odpad z koupelny nesplachujte, ale 

vyhazujte do odpadkového koše.

 Perte pouze tehdy, když je pračka plná.

 Nenechávejte volně téct vodo-

vodní kohoutky.

TIPY DO ZAHRADY

 Pokud musíte zalévat 

trávník, zalévejte ho 

vždy poránu nebo večer, 

ať zabráníte vypařování 

vody. Jedna větší dávka vody 

týdně je prospěšnější než 

několik krátkých postřiků.
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Voda 

Zaměstnanci PVK pracují 

i o Vánocích 

I o Vánocích mohou Pražané nepřetržitě 

volat na linku 840 111 112, pokud budou 

mít problémy s dodávkou pitné vody. 

Stovky zaměstnanců Pražských vodovodů 

a kanalizací, a. s., (PVK) se budou po celé 

vánoční svátky starat o plynulou dodáv-

ku pitné vody a bezproblémové odvádění 

odpadních vod. 

Během vánočních svátků dojde k částeč-

nému omezení návštěvních hodin zákaz-

nického centra PVK v Dykově ulici č. 3 

v Praze 10:

23. 12. 2008 

8.00–12.00 hod.

29. 12 a 30. 12. 2008  

8.00–15.00 hod. 

31. 12. 2008   

8.00–12.00 hod.

Kontakty:
Zákaznické centrum PVK

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.

TELEFONICKÝ KONTAKT – ZÁKAZNICKÁ LINKA PVK

24 hodin denně, 7 dní v týdnu

840 111 112 

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

www.pvk.cz

Mráz škodí vodoměrům
Zima a mráz  mohou vážně poškodit vodoměry a způsobit vlastníkům nemovi-

tostí zbytečné nepříjemnosti. Při velkých mrazech může dojít k zamrznutí vodo-

měrů. Může prasknout jejich krycí sklo, ale také vytéci voda. Aby k tomu nedošlo, 

doporučují Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) několik praktických rad, jak 

vodoměr chránit proti mrazu.

JE-LI VÁŠ VODOMĚR UMÍSTĚN VE VENKOVNÍM PROSTORU (ŠACHTĚ), NEOPOMEŇTE 

PROVÉST NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ:

 šachtu pečlivě zavřete

 poklop šachty přikryjte tepelnou izolací (polystyren apod.)

 vodoměr opatřete tepelnou izolací v případě zvlášť silných mrazů (pokud je vodo-

měr usazen v nezámrzné hloubce, není izolace nutná) 

JE-LI VÁŠ VODOMĚR UMÍSTĚN UVNITŘ NEMOVITOSTI:

 ochraňujte potrubí vystavená mrazu, stejně jako vlastní vodoměr, pomocí vhod-

ných izolačních materiálů

 prostor, kde je vodoměr umístěn, dobře uzavřete proti vnikání chladného vzduchu 

zvenčí. (například rozbité sklepní okénko a průvan mohou v mrazivých dnech být 

příčinou zamrznutí a poškození vodoměru) 

Jako tepelnou izolaci zásadně nepoužívejte materiály, které mohou navlh-

nout.
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Pražané jsou se službami PVK spokojeni
Téměř 92 % oslovených Pražanů je cel-

kově spokojeno s úrovní služeb, které 

poskytují Pražské vodovody a kanaliza-

ce, a. s., (PVK). Vyplynulo to z rozsáhlého 

průzkumu, který pro PVK a další filiálky 

skupiny Veolia Voda v září a říjnu prová-

děla agentura Ipsos Tambor. 

Výzkum se uskutečnil již popáté. Jako 

metoda byly použity telefonické rozho-

vory. Cílové skupiny výzkumu byly sta-

noveny tři, a to individuální zákazníci, 

správci bytových domů a firmy. V Praze 

se celkem výzkumu zúčastnilo 1 200 

respondentů.

Také spokojenost s kvalitou pitné vody je 

celkově vysoká a srovnatelná s předešlým 

rokem. Celkem 92,8 % lidí bylo spokojeno 

s kvalitou dodávané vody. Na otázku, zda 

používají vodu z kohoutku na pití, 71,3 % 

respondentů odpovědělo, že ano. Stejně 

jako v předešlých letech vodu z kohoutku 

používají na pití především domácnosti. 

Také spokojenost s plynulostí dodávek 

pitné vody je na vysoké úrovni, a to ve 

všech segmentech. Téměř 90 % lidí bylo 

spokojeno s profesionalitou zaměstnan-

ců PVK.

S přehledností faktur nemají klienti cel-

kově téměř žádné problémy. Nabízené 

způsoby plateb jsou naprosto vyhovují-

cí. Na podzim nabídlo PVK nový způsob 

platby za vodu, a to přes terminá-

ly Sazky. Zákazníci tak ušetří 

za poplatky: ať je na fak-

tuře jakákoliv částka, 

zákazník vždy zaplatí 

poplatek 15 Kč.

JAK JSTE CELKOVĚ SPOKOJEN/A SE 

SLUŽBAMI VAŠEHO DODAVATELE PITNÉ 

VODY A PROVOZOVATELE KANALIZACE?

   velice spokojen/a 43,4 %

   spíše spokojen/a 49,4 %

   spíše nespokojen/a 6 ,0 %

   zcela nespokojen/a 1,2 %

POUŽÍVÁTE VODU Z KOHOUTKU NA PITÍ?

   ano   71,3 %

   ne   28,7 %

Voda z kohoutku je kvalitní
Pitná voda z veřejného vodovodu je v celé Praze kvalitní a zce-

la odpovídá parametrům 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 pitné vody, kte-

rá je v souladu s normami EU. Kontrole pitné vody je věnována 

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 úrovni a je přísně kontro-

lován celý proces výroby pitné vody. 

PVK nabízí občanům za smluvní cenu 1 000 Kč včetně DPH roz-

bor základních chemických a mikrobiologických parametrů pit-

né vody. Této výhodné nabídky by měli využít zvláště majitelé 

studní, které bude třeba po zimě zkontrolovat.

Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů 

kvality pitné vody na úpravnách vody a ve vodovodní síti v Praze – prosinec 2008

mikrobiologické ukazatele jednotka hygienický limit úpravna Želivka úpravna Káraný distribuční síť

Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0 0 0

chemické ukazatele jednotka hygienický limit úpravna Želivka úpravna Káraný distribuční síť

suma vápníku a hořčíku (tvrdost) * mmol/l 2–3,5 

(doporučená 

hodnota)

1,10 2,43 1,47

dusičnany mg/l 50 27,6 18,5 24,7

reakce vody (pH) - 6,5–9,5 8,15 7,45 7,70

železo mg/l 0,20 0,01 0,02 0,08

zákal ZFn 5 0,10 0,30 0,31

* tvrdost vody v pražské distribuční síti závisí na zdroji zásobování pro danou lokalitu, v Praze je voda měkká až středně tvrdá

Foto: 
© Vojtech Vlk | 
Dreamstime.com
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Reklama 
pomohla 
rekonstrukci 
Šítkovské věže 

Na Štědrý den bude již u Mánesa 

zářit zrekonstruovaná Šítkovská vod-

ní věž. Věž bude odhalena večer před 

Štědrým dnem.  Rekonstrukce probíhala 

téměř čtyři roky. K záchraně této kulturní 

památky přispěla reklama společnosti Ve-

olia Voda, která v Praze vlastní společnost 

Pražské vodovody a kanalizace. Reklama 

Veolie Vody se objevuje na věži již od lis-

topadu 2005. Šítkovská vodárna s věží 

se stavěla v letech 1588 až 1592. Věž je 

vysoká 47 m. Vodárna byla v provozu až 

do roku 1847. V roce 1881 byla z provozu 

vyřazena věž vodárny a voda byla čerpá-

na do nově vybudovaného pozemního 

vodojemu na Karlově. V roce 1882 bylo 

rozhodnuto, aby stará vodárna byla zbou-

rána a byla postavena nová vodárenská 

budova. Takto rekonstruovaná vodárna 

byla uvedena do provozu v dubnu 1883 

a byla v činnosti do května 1913.

Praha v příštím roce dokončí řadu důležitých staveb
V následujícím roce bude opět metropole procházet rozsáhlými obnovami vodohospodářského majetku. Především bychom 

chtěli dokončit co možná nejvíce započatých rekonstrukcí, říká náměstek pražského primátora Ing. Pavel Klega.

JAK BYSTE CHARAKTERIZOVAL SOUČASNÝ STAV PRAŽSKÉHO 

VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU?

V porovnání s ostatními, hlavně západoevropskými městy má 

Praha jednu z nejstarších vodovodních sítí. Vlivem stáří a před 

rokem 1990 zanedbávané průběžné údržby jsou vodovody 

a kanalizace v hlavním městě mnohde v nevyhovujícím tech-

nickém stavu, vysoce poruchové, se sníženou životností. 

Zastaralost vodovodních a kanalizačních sítí se odráží 

v počtu havárií a nárůstu nákladů na opravy. 

Postupná obnova je velmi nákladná, ale 

nezbytná. Současně se ale vodohos-

podářská infrastruktura dále rychle 

rozrůstá a město se snaží doplnit 

chybějící řady především v okra-

jových částech metropole.

JAKÉ KONKRÉTNÍ STAVBY PLÁNUJETE V PŘÍŠTÍM ROCE 

DOKONČIT?

V příštím roce bychom především rádi dokončili již započaté 

investiční akce. Rádi bychom završili obnovu přes sto dvacet let 

starých vodovodních řadů v ulici Benátská a Kateřinská v Pra-

ze 2, které již vyžadovaly časté opravy. Dále bude také pokračo-

vat rekonstrukce v ulici Pařížské a jejím okolí v samém centru 

metropole či v Radotíně a Hlubočepech. Chceme také dokončit 

opravu kanalizační stoky v ulici Šermířské na Strahově a v Ter-

ronské v Praze 6. Řadu staveb ale musíme i zahájit. Rekonstruk-

ce nemine například vodovody v ulici Argentinské v Holešovi-

cích. Všechny rekonstrukce jsou samozřejmě plánovány tak, 

aby jejich průběh měl co nejmenší dopady na okolí.
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Vodní putování
Soutěž pro děti

Do letošního kola internetové výchov-

něvzdělávací soutěže pro 5.–7. třídy 

základních škol a odpovídající roční-

ky víceletých gymnázií se přihlásilo na 

300 tříd – více než 7 000 dětí z celé ČR! 

Během pěti soutěžních týdnů se děti 

spolu s klukem Radimem, který se stal 

jejich průvodcem, kamarádem a rádcem, 

seznámily s různými prostředími, kde se 

s vodou setkáváme. Radim dětem přinesl 

na každý týden sadu úkolů a otázek, kte-

ré musely vyřešit či zodpovědět. 

Cílem soutěže bylo představit dětem 

hravou formou vodu jako životadár-

nou tekutinu, ukázat jim její vlastnosti 

a důležitost pro život člověka. Celá sou-

těž probíhala přes internet, takže se děti 

zdokonalovaly ve vyhledávání informací 

a komunikaci pomocí tohoto nástroje. 

A kdo byl nejúspěšnějším soutěžícím? 

Z každého ze 7 regionálních kol do celo-

státního kola postoupila třída s nejvyš-

ším počtem bodů. V celostátním kole 

pak zvítězila třída 6.C ze ZŠ Buzulucká 

v Teplicích, která získala jednodenní 

výlet pro celou třídu 

dle vlastního výběru 

a drobné dárky pro všech-

ny žáky. Druhá a třetí 

oceněná třída – 5.A 

ze ZŠ Příbram Březo-

vé Hory a 6.A ze ZŠ v Třebechovicích pod 

Orebem – pak získaly výukové CD ROMy, 

encyklopedie, knížky Malý princ od A. 

Saint-Exupéryho, puzzle, samolepky 

a další drobné dárky.

Více informací o soutěži najdete na 
www.veoliavoda.cz/proskoly/vodniputovani.

Vodárenské profese včera a dnes

Dříve krysaři, dnes deratizátoři
Krysy a potkani byli vždy zdrojem nakažlivých nemocí a jejich 

přemnožení bylo zejména pro města velkým hygienickým rizi-

kem. Odnepaměti se o regulaci stavu těchto hlodavců starali 

krysaři, kteří pomocí různých nástrah a návnad tuto havěť lovili 

a usmrcovali.

Krysaře zaměstnávala např. Praha od středověku. Od konce 

19. století pak bylo toto řemeslo organizačně začleněno pod 

Kanalisační úřad královského hlavního města Prahy. Nemělo 

však pouze poslání likvidační, ale i osvětové – už ve 30. letech 

20. století mělo naše hlavní město vyhlášku s doporučením, jak 

se chovat, aby byl výskyt těchto hlodavců co nejmenší. Většina 

uvedených zásad platí dodnes. 

Dnes se touto činností zabývají deratizátoři, jejich práce je však 

naprosto odlišná od práce na historické fotografii. Deretizáto-

ři ničí potkany pomocí přípravku na hubení potkanů Hubex. Je 

to půlkilová tabulka, která má modrošedou barvu a voní pod-

le toho, co se do přípravku přidává – čokoláda, sušenky, peká-

renské zbytky. Vůně musí potkany přilákat. Přípravek obsahu-

je účinnou látku Warfarin, která způsobuje vnitřní krvácení. 

Potkan je zmatený, malátný, obvykle někam zaleze nebo nao-

pak z kanálu vyleze na povrch a asi za 5–8 dní pojde. Pokud je 

potkan v ohrožení, může člověka napadnout. Zaměstnancům 

kanalizací se to však nestává, protože velmi dobře 

vědí, jak se mají chovat.

Deratizátor nechodí do kanálu, přípravek se do 

mělkých kanálů hází na tzv. „kantovky“, což jsou 

plošiny v kanále, kde neteče voda, u hlubší 

kanalizace se pro uložení Hubexu použí-

vá plastová roura k přesnějšímu umís-

tění. Deratizátoři vlastně s potkany 

téměř nepřijdou do kontaktu, protože 

potkan je plaché zvíře a uteče. Tím 

se také vysvětluje, proč tuto práci 

mohou dělat i ženy. Velkým problé-

mem pro kanalizaci a deratizátory 

jsou zbytky jídla, které se dostanou 

do kanalizace. Nakrmení potkani pak 

vlastně nemají chuť na Hubex. Práci 

deratizátorům ztrpčují také drtiče odpad-

ků používané v kuchyních. Potkani mají 

v kanálech dobré podmínky k životu, a tak je 

zcela vyhubit je vlastně téměř nemožné. 

Krysař František Pražák odváží svůj „úlovek“, foto z 30. let 20. století.
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Také Nadační fond Veolia Voda plní 

své závazky

V roce 2006 se poprvé objevila v Nadačním 

fondu Veolia Voda myšlenka vytvořit pro 

seniory zajímavý a prospěšný projekt. Za dva 

následující roky se podařilo vystavět a uvést 

v život již 20 veřejnosti slíbených pétanquo-

vých hřišť nejen pro seniory, a to zejména 

v areálech domovů důchodců nebo v jejich 

bezprostřední blízkosti. 

V případě pétanque (čti petánk) se často 

mluví o hře „francouzských důchodců“, ale ve 

skutečnosti jde o velmi zajímavou zábavu pro 

celou rodinu napříč generacemi. Cílem naše-

ho nadačního fondu je podpořit aktivní život 

seniorů, ale nejen jich. „Výrazným pozitivem 

projektu je, že vedení domovů důchodců čas-

to deklaruje ochotu nechat pétanquové hřiš-

tě přístupné i obyvatelům města, ve kterém 

se domov nachází, a tak dochází k posilování 

mezilidských vztahů v rámci místní komuni-

ty a to je moc dobře,“ říká o projektu ředitel 

nadačního fondu Jan Dolínek.

Veolia Voda se raduje už ve chvíli, kdy se sami 

obyvatelé domova pustí do hry, protože skuteč-

ně neexistuje téměř žádný zdravotní limit, aby 

si mohli pétanque zahrát. Při otevírání hřiště 

v Praze se hry zúčastnila i paní, která se přišla 

spíše jen podívat ze zvědavosti a nakonec se 

stala členkou družstva a dnes už reprezentuje 

v pétanque svůj domov důchodců a moc ji to 

baví. Ve Zlíně a Kadani zase hráli vozíčkáři nebo 

senioři nad 85 let. Je to úžasný pocit, když vidíte, 

jak všichni pookřejí a třeba ve vzájemném sou-

peření či hecování naleznou příjemnou náplň 

svého života v domově. Koneckonců myslíme, 

že část z té atmosféry je cítit z fotografií, kte-

ré jsme při hře se seniory pořídili. Každé hřiště 

slavnostně otevíráme prvním oficiálním zápa-

sem mezi obyvateli domova a zástupci nadač-

ního fondu, a jestli si myslíte, že nás „domácí“ 

poráží, tak si to myslíte správně. „Naše odměna 

je ale přeci v něčem úplně jiném,“ uzavírá ředi-

tel nadačního fondu.

Města, ve kterých hřiště Veo-

lia Voda můžete najít: Burešov 

(Zlín), České Budějovice, Fran-

tiškov (Liberec), Háje (Praha 4), 

Hradec Králové, Kadaň, Klad-

no, Kralupy nad Vltavou, 

Liberec, Litvínov, Louny, 

Malešice (Praha 10), 

Most, Příbram, Říčany 

u Prahy, Sedlčany, Slaný, 

Sokolov, Teplice a Zahrad-

ní město (Praha 10).

www.nfveoliavoda.cz

Praha – Pražský 
tým jménem 
Sněženka

„Kohoutková“ 

v tréninkových 

kavárnách

Naše společnost začala v letních měsících 

spolupracovat s Občanským sdružením 

Greendoors (www.greendoors.cz), které 

provozuje tři tréninkové kavárny v Praze. 

V těchto kavárnách pracují lidé s dušev-

ním onemocněním, kteří potřebují soci-

ální rehabilitaci a pracovně rehabilitační 

programy. Tyto tréninkové kavárny záro-

veň nabízejí „kohoutkovou“ vodu – ke 

kávě či jako příjemné osvěžení. Kavárny 

organizují též koncerty, výstavy, divadelní 

vystoupení a řadu dalších kulturních akcí. 

V příštím roce se spolupráce rozšíří na 

tréninkové kavárny v dalších městech. 

Ochutnejte „kohoutkovou“ na následují-

cích adresách:

 Café Na půl cesty: centrální park Pan-

krác, Praha 4 (mezi ulicemi Milevská 

a Pujmanové), 

 Klub v Jelení: Jelení 196/15, Praha 1, 

 Klub V. kolona: kavárna se nachází 

přímo v areálu Psychiatrické léčebny 

v Bohnicích – Ústavní 91, Praha 8.

Více informací naleznete na 

www.veoliavoda.cz 

a www.greendoors.cz

Na vlnách nikoli 
vodních
V prosinci vás všechny srdečně zveme k poslechu Českého rozhlasu Radia Wave, které se 

ve svém vysílání bude věnovat několika českým charitativním projektům. Druhý prosin-

cový týden bude patřit Nadačnímu fondu Veolia Voda, a tak se dozvíte o našich dalších 

počinech v sociální oblasti či ochraně životního prostředí zase jiným způsobem.

Samozřejmě se můžete kdykoliv podívat na naše internetové stránky 

www.nfveoliavoda.cz, které obsahují všechny důležité informace a články ze živo-

ta našeho fondu a především z realizace projektů, které podporujeme. Těšíme se 

na vaši návštěvu a přejeme vám klidný a úspěšný konec osmičkového roku 2008.
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TROPICKÉ 
ŠÍLENSTVÍ

LATINSKY 
„NE“

NÁDOBA 
U STUDNY

ŘÍMSKÝ 
POLITIK

NÁZEV 
NOSOVKY

LESKLÝ 
NÁTĚR

ZAČÁTEK 
2. TAJENKY

VLASTNOST 
KAPALINY

ZPĚVNÝ 
PTÁK

JIHOAMER. 
ŠELMA

SICILSKÉ 
MĚSTO

VÁLENDA

ZN. MILI-
AMPÉRU

ARCHIV 
MĚSTA 
PRAHY

VTIPNÉ 
SLOVO

RUSKY 
„JAK“

ČÁST 
NOHY

AFRICKÝ 
VELETOK

RYCHLOST. 
ZKOUŠKA 

(ZKR.)

POTOM
ZNAČKA 

KOSMETIKY

TADY

SKOBA
ROSTLINA 

NA SKALCE

TÍŽE
ÚSTAV 
(ANG. 
ZKR.)

TRNOVNÍK
SLOVENSKY 

„LÉTO“

JIHOAMER. 
KEŘ

TELEVIZNÍ 
STŘED.

OBYDLÍ 
DVOŘANŮ

UHLO-
VODANY 

(ZKR.)
ÚDAJE

DRAVÍ 
PTÁCI

TĚŽCE 
PRACOVAT

SODOVÁ 
VODA

VEVNITŘ
DRUH 

LOUTKY
OSVĚDČENÍ

PRACOVNÍ 
SCHŮZE

ZNAČKA 
HLINÍKU

OSMIVESLICE

STYL 
MODERNÍ 

HUDBY

1. 
TAJENKA

ÚSTNÍ 
VŘÍDEK

SOUHLAS
OHLEDU-
PLNOST

RUSKÝ 
FYZIK

USRKÁVAT

TEXTILNÍ 
ROSTLINY

BÝT VE 
SHODĚ

DRBY

SOLMIZ. 
SLABIKA

VYVŘELÝ 
NEROST

TAMTA

DIETLOVA 
HRDINKA

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

TISKAŘSKÝ 
STROJ

HROMADĚNÍ 
LEDU

Ž. JMÉNO 
(17. 5.)

PRESLŮV 
NÁZEV 

ELEKTŘINY

INSPEKTOR 
VZDUŠNÝCH 

SIL (ZKR.)

STŘEŠNÍ 
SVODY

VRSTVA 
TŘETIHOR

SLOVEN. 
ZPĚVÁK

ANGLICKY 
„ŠKEBLE“

NĚMECKY 
„MNOHO“

KÓD LET. 
TAMARINDO

KONEC 
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ZMRZLÁ 
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LIDU (ZKR.)
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METRICKÉ 
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SLOVNĚ 
ŠPINITI

ÚSTROJÍ 
BROUKŮ OVINOUT

Vyluštěte tajenku naší křížovky a vyhrajte některou ze zajímavých cen.

Burgundsko, kraj znamenitého vína, vynikající gastronomie i úchvatné architektury, je považováno za vznešené srdce Francie. V čele s hlavním městem 
Dijonem organizačně spojuje čtyři departementy a je domovem pro 1,6 mil. obyvatel. V první části tajenky najdete město, ve kterém se točil film 
Čokoláda v hlavních rolích s Juliette Binoche a Johnym Deppem. Druhá část tajenky skrývá jednu z největších a nejvýznamnějších církevních staveb 
středověké Evropy.
Znění tajenky zašlete do 5. 1. 2009 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 zajímavé 

ceny: 10x balíček s výrobky fair trade, 10x USB paměťový klíč, 10x stolní a nástěnné kalendáře s vodní tematikou + diáře a další drobné 

dárky pro každého výherce.

Luštěte a vyhrajte...

Foto: © Marina Kravchenko / Dreamstime.com

Recept na zimní nápoj 

BURGUNDSKÝ PUNČ

1/2 l vody přivedeme k varu, přidáme 200 g 

práškového cukru, 0,75 l burgundského 

červeného vína, 0,75 l bílého vína 

a 0,6 l griotky. Dosladíme 

a dochutíme citronovou 

šťávou. Teplé nalijeme 

do nahřátých sklenic 

a podáváme.
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