
Před chvilkou skončil celodenní program pro 
děti. Kolik takových akcí na Katlově máte?
Ani nevím, ale je jich hodně. Největší je dět-
ský den, letos jsme tu měli dokonce dvacet 
tisíc návštěvníků. Téměř každý týden se 
na Katlově něco děje. Hodně jezdím i před-
nášet po základních a středních školách. 
Mám roky, kdy přednáším padesáti tisícům 
dětí za rok. 

To zní jako práce na plný úvazek. Přitom část 
roku strávíte v zahraničí. Jak to stíháte?
Každý má své poslání. Já jsem se rozhodl, 
že velká část mého života bude věnovaná 
výchově dětí a mládeže. Z dlouhodobého 
pohledu je to jedna z mála věcí, která má do-
opravdy smysl, i když třeba nevidíte výsled-
ky hned. Některé děti poznám v kočárku a až 
po letech se jako osmnáctiletí vrátí připo-
menout. A jsou i takoví, kteří za mnou jezdí 
každý rok a mají sbírku společných fotografi í, 
někdy i s rodinami. Jsem za to rád. Ukazuje 
se, že cesta, kterou jsem se vydal, má smysl. 

Posledních pět let jste věnoval hodně energie 
i Katlovu...
Ano, snažím se, aby se tu líbilo nejen rybá-
řům, ale i dětem. Zrovna dneska jsem vzal 
dvě třídy na procházku kolem jezera, učili 
jsme se poznávat stromy, byliny, zvířata, po-
vídali si o vodě, lese… Děti to baví a nenásil-
nou formou se i učí. Chtěl bych, aby to tady 
byla taková malá přírodní laboratoř.

Jaké byly vaše začátky na Katlově?
Katlov býval chovným rybníkem kaprů 
na Vánoce. Ryb tu ale bylo moc a byly 
závislé na krmení od lidí, proto jsem to vzal 
z gruntu. Katlov jsme vypustili a postavili 35 
ostrovů pod vodou a tři nad vodou. K tomu 

Jsme malý národ, a přesto   
patříme ke světové špičce

Ukazuje se, že cesta, 
kterou jsem se vydal, 
má smysl.

Jakub Vágner je cestovatel 
a především nejznámější český 
rybář. Je držitelem pěti světových 
rekordů v lovu ryb a známý je 
i svým pořadem Fish Warrior, který 
vysílala televizní stanice National 
Geographic Channel. Pro Českou 
televizi natočil seriál Rybí legendy 
Jakuba Vágnera, jehož obě série 
koupil a odvysílal další světový 
televizní kanál, Discovery Channel. 
Ryby rád loví, ale pak je zase vrací 
zpět do vody. A to nejen ty ulovené. 
Ve společném projektu s Veolií Cesta 
pstruha vracel pstruhy do českých 
vod, kam odjakživa patří. 

S rybářem Jakubem Vágnerem jsme si po skončení akce se žáky pražských škol povídali o přírodním ráji na Katlově, 

rybaření, zvídavosti dětí i o tom, jak žít v souladu s přírodou.

přibylo 17 poloostrovů, které slouží jako 
rybářská místa. Dokola jsme vysadili stovky 
stromů. Plochu rybníka jsme pak oseli pše-

nicí, nechali ji vyrůst a metrovou zaplavili. 
Chvíli jsme tak na Katlově měli pole a ne 
rybník.  Pokračování na straně 2
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Zásadním tématem je pro Jakuba biodiverzita a její zachování 
pro další generace. Na počátku všeho byla myšlenka návratu 
přírody do škol. Jakub Vágner totiž více než pět let strávil cesto-
váním po České republice a přednášením na školách. Ukázalo 
se, že dnešní děti mají o přírodu veliký zájem. Proto se v roce 
2014 rozhodl vzdělávací projekt rozšířit a dostat děti ze škol 
a tělocvičen přímo do přírody, konkrétně do oblasti jezera Katlov. 
Od města Kutná Hora si dlouhodobě pronajal jezero Katlov a ná-
sledně rybník Pohan, což jsou krásné, ale po desítky let nepříliš 
udržované vodní plochy. Tyto dvě lokality a jejich okolí do roku 
2017 komplexně revitalizoval. V rámci revitalizace jezera Katlov 
se do této lokality vrátili vzácní a významní živočichové. Je to dů-
kaz toho, že pokud se člověk chová k přírodě ohleduplně, dokáže 
v ní obvyklé přirozené koloběhy znovu nastartovat. 

Jak jste na tom s vodou? Pociťujete sucho? 
Jsme na plné hladině, nemáme s vodou 
problém a neměli jsme ho ani vloni. Katlov 
má přítok z lesních struh. Každý rok tak ve-
zmeme lopatu, krumpáč a jdeme. Bavíme se 
o zhruba šestnácti kilometrech struh, které 
musíme vyčistit. A pak máme vodu.

Co se už podařilo na Katlově vybudovat a co 
vás ještě čeká?
Katlov prošel za pět let, co jsem tady, 
obrovskou proměnou. Většina lidí už si ani 
nedokáže představit, jak to tady vypadalo 
dřív. Další dva až tři roky tvrdé práce nás ale 
ještě čekají. 

Některým věcem rozumím a jiným zase 
vůbec ne. Třeba čistírna odpadních vod 
a úpravna vody jsou pro mne totální sci-fi . 
Rozumím maximálně fi ltrům v akvaristice. 
Je pro mě ale důležité, aby rozmach areálu 
nebyl na škodu přírodě. Chci, abychom 
vodu vraceli do přírody ve stavu, za který 

se nemusím stydět. Zvlášť když sem začíná 
jezdit tolik lidí. 

Oslovil jsem proto Veolii, se kterou dlou-
hodobě spolupracuji, a ta v areálu instalo-
vala unikátní vodárenské technologie. Ty 
budou přístupné i pro děti. Na názorném 
příkladu jim tak budeme vysvětlovat, jak 
proces čištění a úpravy vod vlastně funguje. 
Jsem rád, že se o stavbu a provoz čistírny 
a úpravny postarali a já se mohu věnovat 
tomu, co umím zase já. Do budoucna máme 
v plánu vybudovat tu areál, kterému říkáme 
Katlov, areál pro celou rodinu. Bude sloužit 
jako zázemí pro přednášky, kurzy pro děti, 
ale i rybářské soutěže či mistrovství Evropy. 

Další věcí, která vás s Veolií spojuje, je podpo-
ra biodiverzity – přírodní rozmanitosti. 
Na přírodě je krásné, jak ji stačí jenom 
trochu popostrčit, a když se to udělá 
správně, dokáže se zregenerovat strašně 
rychle sama. A to je přesně to, o co se sna-
žíme na Katlově. Vracíme se k tomu, co se 
osvědčilo u našich předků, kteří lopatami 
a krumpáči stavěli rybníky, jež měly stovky 
a stovky hektarů.

Zapomněli jsme, jak žít v souladu s přírodou?
Bereme si z přírody všechno, co chceme. 
Žijeme na dluh. Posledních sedmdesát let 
jsme bohužel opustili obyčejné sedlácké 
myšlení. Dříve lidé věděli, co si k přírodě 
mohou a nemohou dovolit. Dnes je nám 
to jedno. Bereme si všechno, co chceme, 
a myslíme si, že nebudou žádné následky. 
Příroda nám ale postupně ukazuje, že pár 
desetiletí nešetrného hospodaření stačí 
k tomu, abychom dostávali velmi důrazná 
varování.

Jak do toho zapadá vaše práce s dětmi?
Děti jsou velmi náročnými diváky i poslu-
chači. Přesně vědí, kdy mluvíte a nemluvíte 
pravdu. Udržet jejich pozornost je nesmírně 
složité. Na druhé straně jsou zvídavé, mají 
úžasné dotazy. Často jsou jejich otázky 
mnohem trefnější a zajímavější než dotazy 

dospělých. Děti mají otevřenou mysl. Ovliv-
ňování mladé generace je jediný způsob, jak 
se můžeme posunout dál. 

Oproti jiným zemím z Evropské unie jsou 
naše děti, co se týká přírody, velmi vzdělané. 
Evropa by si z nás mohla brát inspiraci. Čes-
ká republika je vůbec úžasná. Často se tvrdí, 
že jinde jsou na tom líp. Já s tím nesouhla-
sím. Máme dobré školství. Samozřejmě že 
vždycky to může být lepší, ale spoustu věcí 
nám může závidět celá Evropa. Jsem hrdý 
na to, že jsem Čech. 

A co se týká rybaření, jak jsme na tom?
Rybaření je jedním z našich národních 
sportů. Jsme malý národ, a přesto patříme 
ke světové špičce. Například Kačka Marko-
vá je mnohonásobná mistryně republiky, 
Evropy i světa.

Na čem aktuálně pracujete a co vás čeká? 
Už řadu let pokračují moje televizní projekty 
pro děti – například S Jakubem v přírodě 
pro Českou televizi. Natáčel jsem nové díly 
Rybích legend, tentokrát z České republiky, 
které by se měly vysílat už na konci tohoto 
roku. Další velký projekt pro ČT pak nemá 
paradoxně s rybařením nic společného. 
Týká se posledních minoritních kmenů 
na zeměkouli. Je to projekt, který mě hodně 
těší. Zatím ale mohu prozradit jen to, že 
máme za sebou první natáčení. 

Kromě televize hodně natáčím i pro so-
ciální sítě a teď i YouTube. Do toho pořádá-
me spoustu závodů – například na Katlově 
byl součástí dětského dne evropský šam-
pionát a na Pálavě se na podzim potká sto 
rybářských týmů z celé Evropy. Jinak když 
nejsem na cestách, snažím se být doma 
tady na Katlově a postupně posouvat areál 
dopředu. 

Evropa by si z nás 
mohla brát 
inspiraci.
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Slunečné počasí a dobrá nálada provázely 
10. ročník Sportovních her seniorů ČR
Stadion mládeže Na Kotlářce v Praze 6 hostil 30. květ-
na už desátý ročník Sportovních her seniorů ČR, který 
každoročně pořádá David Huf, vícenásobný mistr světa 
a Evropy ve sportovním aerobiku se svým spolkem Buď 
Fit Seniore. Nadační fond Veolia patří již pět let k jeho 
hlavním partnerům.

Her se zúčastnilo rekordních 
360 sportovců, kteří změřili své 
síly v disciplínách jako biatlon, 
woodball, skok do dálky, sla-
lom, pétanque, nordic walking 
a dalších. Nejstaršímu aktivnímu 
účastníkovi, který závodil ve třech 
disciplínách, bude letos 93 let. 

Bylo úžasné pozorovat milovní-
ky pohybu v nejrůznějších spor-
tovních disciplínách. Opět všichni 
dokázali, že věk je jen číslo!

O dva týdny později se 
13. června sešlo 128 sportovně 
založených seniorů v Sokolově, 

ve sportovním areálu Bohemia. 
Poprvé se zde konaly Sportovní 
hry seniorů Karlovarského kraje. 
Nejstarší sportovkyně Marie 
Chredáková ze Sokolova 
oslavila právě na hrách své 85. 
narozeniny. 

Ke zdaru akce přispěla i Vo-
dárenská společnost Sokolov ze 
skupiny Veolia, která věnovala 
hodnotné ceny pro nejlepší 
sportovce. V rámci fi remního 
dobrovolnictví se starala spor-
tovcům i o pitný režim ve vod-
ním baru.

Veolia Energie patří mezi top 
zaměstnavatele Moravskoslezského kraje
Veolia Energie ČR byla vyhlášena druhým nejlepším 
zaměstnavatelem Moravskoslezského kraje pro rok 2019 
v kategorii do pěti tisíc zaměstnanců. Ocenění převzala 
na slavnostním vyhlášení 22. května v Olomouci perso-
nální manažerka Lenka Kviatkovská.

„Ocenění potvrzuje vysokou 
úroveň péče o zaměstnance 
i společenský přínos naší fi rmy 
pro region. Také pro nás perso-
nalisty je to pocta, že svou práci 

děláme dobře,“ řekla Lenka 
Kviatkovská. V soutěži se 
hodnotila celá řada ukazatelů, 
od úrovně náboru, vzdělávání 
přes rozsah investovaných 

prostředků na zaměstnance až 
po společenskou odpovědnost. 

Veolia je fi rmou, která se 
může pyšnit loajalitou svých 
zaměstnanců. Jak dodává 
personální ředitel skupiny Petr 
Slezák: „Téměř 60 procent lidí 
pracuje u nás už více než 15 let, 
40 procent pak dokonce více 
než 30 let. Často nastoupí hned 
po škole a zůstanou po celý svůj 
život. Velké zastoupení rodin je 
další úžasná věc. Pokud rodič 
přivede do zaměstnání i své děti, 
tak to znamená, že je dlouho-
době spokojený. V některých 
případech dokonce zaměstná-
váme i třetí generace.“

„Veolia organizuje každé tři až 
čtyři roky průzkumy spokoje-
nosti, ve kterých jsou vždy mj. 
dvě stěžejní otázky. Zda by za-
městnanci doporučili Veolii jako 
potenciálního zaměstnavatele – 
více než 90 procent zaměstnan-
ců odpovídá ano a spíše ano. 
A další: zda pro sebe vidí ve Veo-

lii dlouhodobou perspektivu. 
U této otázky za posledních 12 
let, kdy průzkumy realizujeme, 
odpovědělo ano a spíše ano více 
než 80 procent zaměstnanců,“ 
doplnil Petr Slezák.

Lenka Kviatkovská s oceněním 

pro společnost Veolia Energie ČR
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Za dvacet let grantový program, 
který nese název STARTér – Věř 
si a podnikej!, podpořil vznik 
2 355 nových pracovních míst. 
Na nadačních příspěvcích už 
rozdělil částku přesahující 110 
milionů korun. „Původně měl 
program za cíl především snižo-
vat vysokou nezaměstnanost. 
V posledních letech podporuje 
hlavně tradiční a netradiční 
řemesla a výrobu, infrastruktu-
rní služby, projekty se sociálním 
zaměřením či zlepšující životní 
prostředí,“ vysvětluje Martina 
Zichová, zástupkyně ředitelky 
Nadačního fondu Veolia.

V letošním červnu schválil 
nadační fond podporu pro 15 
nových projektů, díky nimž získá 
práci 28 osob, z toho deset zdra-
votně znevýhodněných. Mezi 
schválené projekty rozdělil část-
ku 1 310 000 Kč. Mezi úspěšnými 
projekty jsou např. nová cuk-
rářská výroba Lucie Kolečkové 
v Kozmicích u Opavy, brušperská 
opravna obuvi Romana Lariše či 
olomoucká dílna uměleckého ko-
váře Adama Hampela. Chráněná 
pracoviště fi rmy Areval, zabývají-
cí se šitím reklamních předmětů 

a servisem a opravami IT zařízení, 
nabídne ve Vendryni a v Karviné 
práci dokonce šesti osobám se 
zdravotním znevýhodněním.

„Jsme velmi rádi, že může-
me sledovat úspěšný rozvoj 
společnosti T-tomi Accessories 
ve Šternberku. Doufáme, že 
podporou vzniku dalších čtyř 
nových pracovních míst na po-
zici šiček přispějeme k rozvoji 
české textilní výroby, která se 
zaměřuje na výrobu dětských 
produktů z bavlny a bambusu,“ 
říká Vendula Valentová, ředi-
telka Nadačního fondu Veolia. 
Jedním z hlavních artiklů fi rmy 
jsou moderní látkové pleny 
a kalhotkové pleny. Díky této 

ekologické variantě přebalování 
miminek a batolat je možné 
ušetřit zhruba polovinu nákladů 
ve srovnání s jednorázovými 
plenami, ale i tuny odpadu, 
který se rozkládá stovky let.

Pokud hledáte přírodní kos-
metiku, která šetrně ošetří vaši 
pokožku a nezatěžuje životní 
prostředí, máme pro vás tip. Zkus-
te čistě přírodní bylinná mýdla, 
mýdlové koupele či bylinné 
masti z nově otevřené Mýdlárny 
Mlýnky Marie Horáčkové z Bělé 
pod Pradědem. Anebo si dopřejte 
kosmetické spa Marie Švrčkové 
z Ostravy. Svým holistickým pří-
stupem k tomuto oboru vás zcela 
jistě nadchne.

Program STARTér 
pomáhá už dvacet let
Od nápadu k úspěšnému podnikání, které uživí rodinu, vede většinou 

dlouhá a trnitá cesta. Pokud vám však někdo podá pomocnou ruku, 

jde to snáz. Takových příběhů zná tým Nadačního fondu Veolia celou řadu. 

Energetická skupina už dvacet let pomáhá začínajícím podnikatelům 

v Moravskoslezském a Olomouckém kraji realizovat jejich záměry 

a vytvářet nová pracovní místa.

Jak získat příspěvek?

Základní podmínky:
• Vytvořit alespoň jedno dlouhodobé 

pracovní místo (i OSVČ) na minimální 
dobu dvou let, zažádat si o podporu 
nadačního fondu ještě před vznikem 
pracovního místa (tzn. před podpisem 
smlouvy či aktivací živnostenského 
oprávnění).

• Vložit do podnikání i vlastní zdroje 
fi nancování, zpracovat podnikatelský 
plán v oblasti s veřejně prospěšným 
zájmem.

Výše příspěvku:
• Na vytvoření jednoho pracovního 

místa lze získat fi nanční dar až do výše 
60 000 Kč, výše poskytnutého příspěv-
ku je podmíněna mimo jiné výší vlast-
ních zdrojů vložených do podnikání.

• Darované fi nanční prostředky lze 
použít na nákup hmotného (případně 
nehmotného) majetku (např. vybavení 
provozovny, stroje, nářadí a jiné potře-
by k podnikání).

• Žádost o příspěvek u Nadačního fondu 
Veolia se nevylučuje s jinými dotacemi 
(z úřadu práce, z Evropské unie apod.).

Postup:

• Prvním krokem pro získání nadačního 

příspěvku je vyplnění a podání tzv. 

Předběžného informačního dotazníku, 

který obsahuje základní údaje o vás 

a vašem podnikatelském záměru.

• Schvalovací výbor nadačního fondu 

následně rozhoduje o schválení vámi 

předloženého projektu. V případě, že 

schvalovací výbor váš projekt schválí, 

budeme vás kontaktovat a informovat 

o dalším postupu.
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V našich areálech to žije a krásně kvete!
Společnosti skupiny Veolia se 

už od roku 2011 snaží napomá-
hat ochraně biologické rozma-
nitosti (biodiverzity) ve svých 
provozovaných areálech. Spolu 
s odborným partnerem, Čes-
kým svazem ochránců přírody, 
i letos provedly řadu opatření 
pro její zachování. 

Téma ochrany biodiverzi-
ty zařadila Veolia ČR do své 
strategie udržitelného rozvoje 

už v roce 2008. Od té doby ho 
zdůrazňuje ve své komunikaci 
se širokou veřejností, organizuje 
osvětové akce a podporuje 
různé ekologické projekty. 

V areálu teplárny Veolie 
Energie v Mariánských Lázních 
jsme nainstalovali na komíně 
ve výšce 95  m umělé hnízdo 
pro sokoly stěhovavé. Sokoli 
historicky do české krajiny patří. 
Letos jsme mohli pozorovat, jak 
se tam sokoli usídlili.

Ojedinělá přestavba kladenského vodojemu fi nišuje
Kladenský vodojem, který byl už v roce 1997 odstaven 

a nahrazen vodojemem novým, dostává díky Veolii zce-

la nový význam a buduje se v něm moderní řídící stře-

disko s unikátním centrem kybernetické bezpečnosti. 

V Kladně tak vzniká zcela 
jedinečné smart centrum, které 
bude v pravém smyslu mozkem 
a řídícím centrem dodávek vody 
pro více než 290 tisíc obyvatel 
okresů Kladno, Mělník a částí 
okresů Praha-západ, Praha-
-východ a Rakovník. Umožní 
sledovat bezchybný chod všech 
vodohospodářských zaříze-
ní a správně vyhodnocovat 
kritické situace a v krátkém čase 
navrhovat potřebná opatření 
k nápravě.

Součástí věže bude i interak-
tivní expozice o vodárenství 

a biodiverzitě. V nejvyšším 
patře vodojemu vznikla pano-
ramatická zasedací místnost 
s nebývalou vyhlídkou. Prostor 
poslouží pro výukové a vzdě-
lávací programy určené široké 
veřejnosti. Pro komfort návštěv-
níků tu budou panely s popisy 
toho, co je z věže vidět – mj. celé 
České středohoří a při troše 
štěstí na počasí i Ještěd, Ralsko, 
Bezděz, Milešovka a Krkonoše.

Koncem května začala instala-
ce technologií a vnitřního vyba-
vení. S otevřením pro veřejnost 
se počítá letos v říjnu. 

Sokolům se na našem komínu 

zalíbilo

Teplárna Olomouc v zeleni

Vodojem na pražské Floře rozkvetl

Nové stromy a rostliny v areálu ČS Mělnická Vrutice, kterou pro-

vozují Středočeské vodárny
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Veolia pomáhá ochráncům 
přírody zachraňovat mokřady
Mokřady jedinečným způsobem propojují suchozemské a vodní ekosystémy. V dnešní době jejich význam stále 

roste. Podílejí se totiž na koloběhu vody v přírodě, pohlcují nadbytečný oxid uhličitý z ovzduší a zadržují vodu.

Už od listopadu 2018 realizuje 
společnost Veolia prostřednic-
tvím svého nadačního fondu 
projekt Vraťme vodu přírodě, 
který funguje na principu 
veřejné sbírky, a pomáhá vracet 
k jejich původnímu účelu cenné 
přírodní lokality v České republi-
ce. Jde zejména o mokřady. Pení-
ze ze sbírky vždy Veolia doplňu-
je stejnou částkou, proto mohla 
ČSOP předat první šek na více 
než 405 tisíc korun. Za tyto 
prostředky mohou ochránci 
vykoupit další cennou přírodní 
lokalitu. Konkrétně půjde o více 
než hektarový mokřad Chválov-
na u Vimperku na Šumavě.

Nadační fond Veolia tímto pro-
jektem rozšířil svou dlouholetou 
spolupráci s českými ochránci 
přírody. Ti vyhledávají vhodné 
lokality, následně je vykupují 
a chrání, a tím je uchovávají pro 
přírodu a budoucí generace. 

Projekt ČSOP od svého počátku 
zachránil 50 hektarů mokřa-
dů po celé České republice. 
„Darované peníze využijeme 
na výkup krásné podhorské 
mokřadní louky Chválovna 
nedaleko Vimperku, kdysi bo-
tanicky velmi hodnotnou, dnes 
bohužel v důsledku řady let bez 
údržby degradovanou. Průzku-
my však naznačují, že je ještě 
šance ji zachránit a opět obnovit 
její krásu,“ vysvětluje Petr Stýblo, 
ředitel kanceláře ČSOP.

Proč je důležitá záchrana 
mokřadů?

„Mokřady jsou důležité nejen 
pro zachování vody v krajině, 
ale i pro zachování biologické 
rozmanitosti. Právě na mokřadní 
společenstva je vázáno velké 
množství vzácných druhů rost-
lin a živočichů, které nenajdeme 
nikde jinde. Jde například o ně-

které druhy orchidejí, vzácné 
mechy, obojživelníky či vážky. 
I proto se snažíme mokřady 
vykupovat a zajistit jim vhod-
nou péči, neboť biodiverzitu 
neohrožuje jen samotný zánik 
mokřadu, jako je jeho odvod-
nění, zavezení či zastavění, 
ale mnohdy právě i nevhodná 
péče,“ dodává Karel Kříž. 

O území mokřadů se ČSOP 
stará už od roku 1998, fi nanční 
prostředky z první veřejné 
sbírky v roce 2003 byly využity 
právě na nákup mokřadu 
Triangl, kde proběhlo symbolic-
ké předání šeku. Před šestnácti 
lety Triangl nebyl v příliš 
dobrém stavu, ve spolupráci se 
základní organizací ČSOP Botič – 
Rokytka ale byly mokřad a jeho 
okolí upraveny do současné 
podoby. „V rámci projektu Místo 
pro přírodu ročně vykoupíme 
a upravíme několik hektarů 

plochy. Dnes už tak máme 
ve vlastnictví přes 140 hektarů 
mokřadů, orchidejových luk, 
a dokonce i pralesů,“ připomíná 
Karel Kříž.

Podpořte projekt 
nákupem dárku!

„Jsme rádi, že Veolia ocenila, 
že děláme dobrou věc a máme 
společné téma. Dar od Veolie 
a sbírky NF Veolia je první 
velkou částkou, kterou ČSOP 
získala na výkup mokřadů, před-
tím šlo o dary od veřejnosti 
v řádu stokorun až tisíc korun,“ 
doplnil Petr Stýblo. 

S vykupováním mokřadů 
může pomoci i veřejnost. Projekt 
podpoříte nákupem některého 
z dárků na stránce eshop.nfveo-
lia.cz. Minimálně dvacet procent 
z ceny každého předmětu jde 
do veřejné sbírky projektu 
a stejnou částku pak do sbírky 

Symbolický šek na 405 740 Kč místopředsedovi ČSOP Karlu Křížovi a řediteli pražské kanceláře organizace Petru Stýblovi předala 

17. června 2019 Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia. Předání se uskutečnilo u pražského mokřadu Triangl, který 

jako první ochránci zachránili.
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• Sbírkové konto projektu 
Vraťme vodu přírodě je 
vedeno u Komerční ban-
ky a jeho číslo je 
111 201 1120/0100.

• Další podrobné informa-
ce najdete na stránkách 
www.nfveolia.cz 
a eshop.nfveolia.cz

Uklízeli jsme kolem vody
Naše příroda, města i obce během jara opět prokoukly, a to díky dobrovolníkům, kteří pod hlavičkou Ukliďme svět, 

ukliďme Česko provedli úklid snad v každém koutě naší země. Nadační fond Veolia je i letos generálním partnerem této 

největší dobrovolnické akce. Další velká úklidová akce se uskuteční v sobotu 21. září, kdy se koná celosvětový úklidový den.

„Během jara se konalo 3 458 úkli-
dových akcí, do nichž se zapojilo 
téměř 145 000 dobrovolníků. 
Ti z přírody odstranili 2 420 tun 
odpadů a z toho se jim téměř 500 
tun podařilo vytřídit. Jde o rekord-
ní účast, kdy se nám už během 
jara podařilo překonat počet 
dobrovolníků, který s námi uklízel 
za celý loňský rok,“ informoval 
Miroslav Kubásek ze spolku 
Ukliďme Česko. Z přírody zmizelo 
během jara 17 700 pneumatik. 

Nadační fond Veolia zorgani-
zoval ve spolupráci s regionální-
mi organizacemi ČSOP dvě akce 
fi remního dobrovolnictví v Pra-
ze a Ostravě. V pátek 5. dubna 
prošli dobrovolníci z řad zaměst-
nanců z pražských společností 

skupiny Veolia (např. Pražské 
vodovody a kanalizace, Veolia, 
Nadační fond Veolia) veliký 
kus Botičského potoka a koryto 
osvobodili od množství odpadů. 
Posbírali asi dvacet obrovských 
pytlů odpadků, pneumatiku, 
rošt postele a k tomu pár skuteč-

ných kuriozit, jako např. klíčky 
od vozu značky Porsche. 

Ve stejný den uklízeli i ostrav-
ští kolegové z Veolia Ener-
gie ČR. Za krásného počasí se 
jim podařilo vyčistit od odpad-
ků část cyklostezky podél řeky 
Ostravice v Ostravě-Kunčicích. 

Nasbírali přes padesát pytlů 
odpadků, především plastových 
lahví a skla, ale mezi odhozený-
mi věcmi se našly i pneumatiky, 
boty, autopříslušenství, dětský 
kočárek či různá DVD. 

Pozadu nezůstali ani dobro-
volníci z Moravské vodárenské. 
Devatenáct dobrovolníků z pros-
tějovské pobočky Moravské 
vodárenské se také v pátek 
5. dubna pustilo do úklidu břehů 
řeky Hloučely. Podařilo se jim 
sesbírat 980 kg odpadků.
Celkem zaměstnanci skupiny 
Veolia na všech akcích sesbí-
rali přes dva tisíce kilogramů 
odpadků. Pohled na čistá koryta 
vodních toků a jejich okolí byl 
pak tou nejkrásnější odměnou.

„Ukliďme svět, ukliďme Česko podporujeme 
jako hrdý generální partner už 11 let. 

Jde nám o čistou vodu, je tedy jen logické, 
že chceme pomocí této akce upozornit na zbytečné 

znečištění naší přírody a pokusit se být příkladem 
pro ty, kdo toky a vodní zdroje znečišťují,“ 

uvedla Vendula Valentová, 
ředitelka Nadačního fondu Veolia.

pošle společnost Veolia. Možné 
je poslat i fi nanční dar v libo-
volné výši přímo na sbírkové 
konto. Nadační fond Veolia pak 
převede výtěžek sbírky každý 
rok Českému svazu ochránců 
přírody.

„V charitativním e-shopu na-
jdete originální designové před-
měty, jako je například křišťálová 
karafa na vodu. Ta vznikla podle 
návrhu studentů pražské 
UMPRUM s originálními přírod-
ními motivy známé ilustrátorky 
Galiny Miklínové. Každý před-
mět je vyroben pouze v limito-
vaném množství. Ke karafám lze 

zakoupit ještě skleničky nebo 
knihy pro děti od spisovatele 
Pavla Stančíka. Další předměty 
chystáme do prodeje v létě,“ 
doplňuje Vendula Valentová, ře-
ditelka Nadačního fondu Veolia.
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MiNiGRANTY skutečně pomáhají
Pomáháte nebo chcete pomáhat nějaké dobré věci? Jen nevíte jak či si uvědomujete, že bez peněz výsledek nebude 

takový, jak byste si představovali? Zaměstnanci společností ze skupiny Veolia Česká republika to mají jednodušší. 

Každý rok mohou zažádat o MiNiGRANT, který uděluje Nadační fond Veolia (NF).

Vše se nepřepočítává na pe-
níze, pomáhat lze i jinak, což 
samozřejmě všichni, kdo se 
ve volném čase tímto způsobem 
angažují, dobře vědí. Mnoho lidí 
se ve volném čase věnuje práci 
s dětmi a mládeží, jiní pomáhají 
seniorům, handicapovaným či 
jinak sociálně znevýhodněným 
skupinám lidí. Dalšími oblastmi, 
kde možná méně viditelně, ale 
účinně řada z našich spoluobča-
nů působí, jsou ochrana život-
ního prostředí nebo podpora 
vzdělávání. Je to činnost dobro-
volná, proto o těchto nadšencích 
mluvíme jako o dobrovolnících. 
Dobrovolníků je v řadách zaměst-
nanců skupiny Veolia mnoho 
a Nadační fond Veolia je v jejich 
činnosti podporuje již osm let.

Příspěvek až 50 000 Kč
Zaměstnanci skupiny Veolia 

v ČR mohou každoročně 
požádat Nadační fond Veolia 
o příspěvek do výše 50 000 
korun na podporu veřejně 
prospěšného projektu, na němž 
se sami ve svém volném čase 
podílejí. Nezáleží na tom, 
jestli jsou angažováni v někte-
ré z neziskových organizací, 
nebo zda je to jen jejich vlastní 
iniciativa, kterou uvedou v život. 
Těch druhých – individuálních 
žadatelů – v posledních letech 
přibývá a zaměřují se přede-
vším na mládežnický sport, 
pomoc handicapovaným lidem 
a ochranu přírody. Za prostředky 
z grantu pomáhají zajistit osobní 
asistenci, terapii, kompenzač-

ní pomůcky či rehabilitační 
pobyty zdravotně postižených 
lidí. O grant často žádají proto, 
že dotyčnému či dotyčným už 
dávno pomáhají a díky nadační-
mu fondu to mohou dělat lépe. 
V oblasti mládežnického sportu 
je trvale nedostatek fi nancí – 
příprava a účast na sportovních 
akcích nejsou zadarmo, ale 
sponzoři se do této oblasti moc 
nehrnou. Nadační prostředky 
slouží nejčastěji na nákup vyba-
vení nebo zlepšení zázemí pro 
malé sportovce.

Podpora pro 120 projektů

V letošním roce došlo Nadač-
nímu fondu Veolia celkem 
223 žádostí o MiNiGRANT. 
Regionální komise spolu 

s NF z nich vybraly celkem 
120 projektů, které následně 
schvalovala správní rada fondu. 
Přiznala jim podporu ve výši 
přes tři miliony korun. Možnost 
někomu pomoci s podporou NF 
zaměstnanci Veolie již dobře 
znají a snadnou administraci 
projektu jim umožňují on-line 
formuláře pro podání žádosti 
i vyúčtování. Některé z projektů 
či organizací se objevují mezi 
úspěšnými žadateli o MiNi-
GRANT opakovaně, což svědčí 
o jejich dlouhodobém působení 
a dobrých výsledcích práce 
dobrovolníka.

„Za některými projekty jsou 
stovky dobrovolnických hodin 
ročně. Jsme hrdí na to, že máme 
mezi našimi lidmi mnoho těch, 
kteří nejsou ke svému okolí lho-
stejní a najdou si ve svém volnu 
čas na pomoc druhým nebo pří-
rodě,“ komentuje Eva Kučerová, 
místopředsedkyně správní rady 
NF Veolia, a dodává: „Těší nás, že 
zájem o program stále trvá. Mi-
NiGRANTY jsou jednou z cest, 
jak se Veolia zapojuje do života 
v regionech, kde působí. Za těch 
12 let se na řadě míst podařilo na-
vázat dlouhodobou spolupráci 
či partnerství, poznali jsme lépe 
své zaměstnance i komunity, 
ve kterých žijí. Od startu MiNi-
GRANTŮ v roce 2008 podpořil 
fond již 1 427 projektů zaměst-
nanců skupiny Veolia částkou 
37,2 milionu korun.“
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