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Na jaře příštího roku spouštějí vodárenské společnosti ze skupiny 
Veolia v ČR pro své zákazníky nový zákaznický portál a pro všech-
ny spotřebitele také novou mobilní aplikaci. Kromě modernějšího 

vzhledu a lepší přehlednosti budou mít uživatelé možnost platit 
faktury on-line pomocí platební karty VISA a MasterCard nebo přes 

platební tlačítko, které funguje jako odkaz do internetového bankov-
nictví s předvyplněným příkazem. 

Uživatel bude mít i nadále přehled o svých vyúčtováních a zálo-
hách a bude moci vyřídit vybrané požadavky on-line jako například 

změnu nastavení úhrad nebo nahlášení samoodečtu. 
Dále bude moci sledovat vývoj své spotřeby vody z posledních

 vyúčtování. Pro nepřihlášené odběratele budou k dispozici
 informace o haváriích a odstávkách a nejbližších kontaktních

 místech dané společnosti. 

„Cílem nového portálu a aplikace je nejen modernizovat uživa-
telské prostředí, ale především zvýšit komfort našich zákazníků 
a spotřebitelů. Platit účty na cestě do práce, ve frontě v obchodě 

nebo doma u televize je již běžnou záležitostí. Možnost platby on-
-line přes portál či aplikaci v našem oboru je však nadstandardní.

 Věřím, že uživatelé tuto novinku ocení,“ uvedl Petr Maximilián, 
ředitel úseku zákaznických služeb skupiny Veolia v ČR. 

Zákaznický portál bude k dispozici všem odběratelům, kteří mají se 
společnostmi skupiny Veolia v ČR uzavřenou smlouvu na dodávku

 

vody z veřejného vodovodu a na odvádění odpadních vod veřej-
nou kanalizací. Mobilní aplikace bude určena nejen odběratelům, 
ale také spotřebitelům a bude k dispozici ke stažení pro uživatelská 
rozhraní Android i iOS. 

 Přejeme Vám pohodové Vánoce 
a do nového roku hodně štěstí, 
zdraví a osobní spokojenosti.

Vaše Veolia



Když myslíte na druhé, 
je to vždy velká věc

I když život není o číslech 
a hodnotu pomoci v číslech vyjádřit nelze, 

rok 2016 by se dal z pohledu 
Nadačního fondu Veolia shrnout i takto:

Výše rozdělených darů 
celkem  10,2 mil. Kč 
(k datu 30. 11. 2016)

MiNiGRANTY 
Mezi 139 projektů 
rozděleno 3,6 mil. korun.

Pracovní místa
Letošní projekty byly 
podpořeny částkou 
4,2 mil. korun.

Stále s úsměvem
Mezi 19 projektů 
rozděleno 1 mil. 
a 18 tis. korun.

Ukliďme svět, 
ukliďme Česko!
Technická podpora 
letošních úklidových akcí 
ve výši 750 tis. korun.

Více se o činnosti 
nadačního fondu dozvíte
na www.nfveolia.cz

VODAPRO 
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Nadační fond Veolia v roce 2016 
Rok 2016 se nezadržitelně blíží ke konci, což je pro mnohé z nás 
důvodem k ohlédnutí se a zhodnocení všeho, co se za tento rok 

odehrálo. Rádi bychom se s vámi na těchto stránkách podělili o to, 
co nám v Nadačním fondu Veolia udělalo letos obzvlášť radost.

Tak jako každý rok nám šlo i v roce 2016 o to, abychom byli maximál-
ně odpovědní ve vztahu k regionům, kde vodárenské společnosti 

působí. Prostřednictvím stěžejního nadačního projektu MiNiGRAN-
TY VEOLIA jsme podporovali dobrovolnické projekty našich kolegů 
všude po České republice. Pokračovali jsme s osvědčenými projekty 

zaměřenými na ochranu přírody (Cesta pstruha, Ukliďme svět, 
ukliďme Česko!) a projekty na podporu vzniku pracovních míst. 

Snažili jsme se také potěšit a zaktivizovat seniory v rámci programu 
Stále s úsměvem, Aktivně po celý život. 

Fandíme dobrovolnictví
Letos je to již podeváté, co naši 
zaměstnanci v roli dobrovolníků 
pomáhali díky programu MiNi-
GRANTY VEOLIA tam, kde sami 
uznali, že to je nejvíc třeba. Ať už 
jde o ozdravný pobyt pro děti 
s onemocněním EB (nemoc mo-
týlích křídel) nebo třeba instalaci 
venkovních cvičebních pomůcek 
a laviček pro klienty vybrané 
sociální služby, MiNiGRANTY jsou 
zkrátka maxipomoc! Pokud vás 
zajímají konkrétní projekty, které 
byly letos podpořeny, můžete si 
o nich přečíst na dalších strán-
kách tohoto časopisu nebo přímo 
na webových stránkách www.nfveolia.cz v sekci Programy – MiNi-
GRANTY VEOLIA. Od roku 2008 jsme na projekty svých zaměst-
nanců rozdělili více než 26 milionů korun. Skoro nemůžeme uvěřit 
tomu, že příští rok nás čeká už jubilejní desátý ročník MiNiGRANTŮ! 

S láskou k přírodě

Za další krásný úspěch pokládáme to, že jsme letos opět vypustili 
s rybářem a dobrodruhem Jakubem Vágnerem v rámci projektu 
Cesta pstruha zhruba tunu pstruhů do Labe v severočeském 
Terezíně. Již osm let jsme také generálním partnerem české části 
mezinárodní kampaně za čistotu životního prostředí Ukliďme svět, 
ukliďme Česko!

Pomáháme na svět dobrým nápadům

I letos jsme podpořili začínající drobné podnikatele v Moravskoslez-
ském a Olomouckém kraji. Díky Nadačnímu fondu Veolia například 
nalezlo práci pět lidí v ryze české rodinné fi rmě ATEX, jež otevřela 
nový výrobní závod v Jeseníku. Jde o výrobce kvalitního sportov-
ního oblečení, které nosí i takové ikony českého sportu, jako jsou 
Gabriela Koukalová, Ondřej Moravec či Ondřej Synek! Od vzniku 
programu jsme podpořili 2 065 nových pracovních míst, 
z toho 292 pro osoby se zdravotním postižením, 
celkovou částkou 97 milionů korun.
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Petr Mrkos: Městská společnost nebude 
nikdy vystavena tlaku konkurenční nabídky
Rozhovor s generálním ředitelem společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK) Petrem Mrkosem 
nejen o ceně vody a její struktuře, ale i o tom, jak velké jsou poplatky státu a zisky provozovatelů. 

Často se mluví o tom, 
že Praha má zastaralou 
vodohospodářskou 
infrastrukturu. Kolik se 
ročně investuje do ob-
novy, oprav…?
Ročně hlavní město, 
resp. jeho Pražská vodo-
hospodářská společ-
nost, investuje kolem 
dvou miliard korun 
do rekonstrukcí a obno-

vy. Tyto peníze od nás získá ve formě nájem-
ného. V letošním roce jsme zaplatili 2,202 mld., 
k tomu vynakládáme dalších 830 milionů 
korun na plánované a havarijní opravy 
a 200 milionů pak na údržbu. Jde sice o velké 
peníze, ale je zde obrovský dluh z minulých 
let. Za socialismu se spíše budovalo a málo 
prostředků se věnovalo na obnovu stávající 
infrastruktury. Tím vznikl poměrně velký 
dluh, který dnes Německo nebo Francie vů-
bec nemají. My jsme generace, která to bude 
muset řešit. Pokud se o majetek nebudeme 
starat lépe, než se to dělo za minulého režimu, 
budou mnohem častější havárie vodovodu 
spojené s přerušením dodávky vody.

Bude nutné cenu vody zvýšit, aby bylo 
možné vodárenskou infrastrukturu zmoder-
nizovat?
Aktuální cena vody v Praze patří k těm prů-
měrným. Odráží provozní náklady na výrobu 
a distribuci pitné vody a odvádění a čištění 
odpadních vod, ale nedosahuje úplně takové 
úrovně, aby pokryla potřebné investiční 
výdaje na obnovu a další rozvoj vodohospo-
dářské infrastruktury. Je třeba si uvědomit, 
že ve spotřebním koši Pražanů dnes vodné 
a stočné dělá podle Českého statistického 
úřadu jen 1,3 procenta. Například alkohol a ci-
garety představují tři procenta. Ministerstvo 
životního prostředí stanovuje pro každý rok 
takzvanou sociálně únosnou cenu. Pro Prahu 
je to letos 0,148 Kč/litr včetně DPH. Skutečná 
cena vody v Praze je 0,085 Kč/litr.

Často slyšíme, že voda je sociální komodita 
a že stát by měl její cenu hlídat a regulovat. 
Stát velmi přísně cenu vodného a stočného 
reguluje. Cena vodného a stočného je cena 
věcně usměrňovaná a vztahují se na ni pra-
vidla zákona o cenách. Jsme povinni každý 
rok prokazovat cenové kontrole náklady, kte-
ré uplatňujeme do ceny, a kontrolovaný je 

samozřejmě i zisk. Poradce předsedy vlády, 
pan doktor Špidla, vede pracovní skupinu, 
jejímž cílem je vytvořit novou koncepci 
regulace a centralizovat stávající regulátory 
do velkého regulačního úřadu po vzoru 
Německa. Domnívám se, že to je cesta 
správným směrem, která může v budoucnu 
systém regulace dále zefektivnit. 
Co se týče zatížení ceny vodného a stočné-
ho platbami státu a státním institucím, to 
je v ČR na poměrně vysoké úrovni. Podle 
posledních studií se z vodného a stočného 
odvádí skoro 40 % státu. V tom je započítána 
daň z přidané hodnoty, odvody za zaměst-
nance, poplatky za odběry povrchové 
a podzemní vody nebo poplatky za vypouš-
tění vyčištěné odpadní vody. Právě poplatky 
za surovou či podzemní vodu spolu s poplat-
ky za vypouštění vyčištěné vody patří v ČR 
k nejvyšším v Evropě. 

Jak velké jsou zisky a dividendy vodáren-
ských společností?
Jistě, soukromé společnosti jsou založeny 
proto, aby vytvářely zisk. To je jeden z hlav-
ních hnacích motorů dnešního světa. 

Pokračování na straně 4

Struktura ceny vodného a stočného
v Praze v roce 2016

néhoého

Ostatní daně 
a poplatky

Převzatá voda

Nájemné vlastníkům 
inframajetku
Opravy a údržba 
inframajetku

Ostatní provozní náklady

Mzdové náklady

Služby

Materiálové náklady

Zisk

DPH

Cena 2016
85,19 Kč

s DPH

Ing. Petr Mrkos, gene-
rální ředitel společnos-
ti Pražské vodovody 
a kanalizace
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 Profesionálové v PVK odhalí 
kontaminaci vody rychleji
Po událostech, které se odehrály v pražských Dejvicích v květnu roku 2015, 
se v laboratořích společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK) zaměřili 
na testování metod pro rychlejší detekci mikrobiologické kontaminace pitné 
vody a jejich využitelnost v reálné praxi. 

Výsledkem testování jsou 
tři nové metody, které byly 

již zavedeny do praxe. Díky 
nim se výrazně sníží doba, 

za kterou je možné získat 
informace o případné závad-

nosti vody. 

PVK jsou první vodohospo-
dářskou společností v ČR, 

která uvedené metody 
již v praxi používá. I díky 

tomu je možné zkrátit velké 
výluky vody, které probíhají 
kvůli modernizaci vodáren-

ské infrastruktury. 

„Nově testované metody poskytují informaci 
o možné fekální kontaminaci už v řádu několika 

hodin. Rychlost se odvíjí od použité metodiky 
a důležitým faktorem je také úroveň kontamina-
ce vody. Používají se zejména pro včasné zjištění 

kontaminace, například když se u spotřebitelů 
vyskytnou zažívací obtíže, které by mohly být 

způsobeny vodou,“ řekla Lenka Vavrušková, 
manažerka útvaru kontroly kvality vody PVK. 

Akreditované kultivační techniky zpracování 
vzorků je ovšem nutné používat i nadále, aby

bylo možné potvrdit dodržení, případně 
překročení hygienického limitu 
pro ukazatele defi nované vyhláškou 
252/2004 Sb., v platném znění, kterou 
se stanoví požadavky na pitnou vodu, 
rozsah a četnost její kontroly. 

„Každá z uvedených nových metod má svá úska-
lí, ale jejich vhodnou kombinací lze co nejrychleji 
zjistit, zda došlo k fekální kontaminaci pitné vody, 
a obratem zavést nápravná opatření,“ doplnila 
Lenka Vavrušková.

 Kvalita pitné vody v pražské distribuční síti v říjnu 2016

Dokončení ze strany 3

Zisk ve vodárenství je ale 
přísně regulován a kontrolován 

Ministerstvem fi nancí ČR a odvíjí 
se od objemu investovaného 

kapitálu.

Vodárenské společnosti, které 
vytvářejí zisk, vyplácejí samo-
zřejmě dividendy. Objem divi-

dend všech společností českého 
vodárenství dosáhl v roce 2014 

zhruba dvou miliard korun. 
Celkový objem všech dividend, 
které v tomto roce odtekly z ČR 

do zahraničí, byl přitom 214 
miliard korun. Vodárenství tedy 

tvoří méně než procento. 

Co se týká PVK, nemůže být řeč 
o tom, že vyvádí zisky do zahra-

ničí. Zatím se splácí jen prvotní 
investice, kterou v ČR Veolia 

zrealizovala. Český stát v roce 
2001 vyhlásil soutěž na prodej 

akcií PVK (vlastnil ho FNM), 
za které Veolia dala 6,2 miliar-
dy korun. K té se dnes všichni 

stavějí tak, jako by neexistovala. 
Stát inkasované peníze rozpustil 

v rozpočtu na dálnice a podpo-
ru bydlení. Kdyby tyto peníze 

dostala Praha, mohla se za šest 
miliard rozjet velkorysá systé-

mová obnova sítí a dnes by byly 
sítě ve výrazně lepším stavu.

Řada lidí zastává názor, že když 
městská vodárna nevytváří 

zisk, tak to dělá lépe a peníze 
jsou lépe využity. To je obrov-

ský omyl. Existují dobře řízené 
městské společnosti a existují 

špatně řízené městské spo-
lečnosti. Podstatou problému 

ovšem je, že městská společnost 
nebude nikdy vystavena tlaku 

konkurenční nabídky a nikdy se 
v podstatě nezjistí, jestli vynaklá-

dá náklady efektivně a zda 
by to třeba nešlo dělat lépe. 

Zcela zde chybějí trh a srovnání. 
Soukromí provozovatelé musejí 

své smlouvy po nějaké době 
znovu soutěžit, a snadno se tak 

zjistí, jestli to konkurence neumí 
lépe. Cena bez zisku v žádném 

případě neznamená, že je nižší.

Petr Mrkos: Městská 
společnost nebude 

nikdy vystavena 
tlaku konkurenční 

nabídky

mikrobiologické 
ukazatele

jednotka
hygienický 

limit
kohoutek u spo-

třebitele – průměr

Escherichia coli KTJ/100 ml 0 0

koliformní bakterie KTJ/100 ml 0 0

enterokoky KTJ/100 ml 0 0

chemické ukazatele jednotka
hygienický 

limit

suma vápníku 
a hořčíku (tvrdost)

mmol/l
2–3,5 

(doporuče-
ná hodnota)

1,28

dusičnany mg/l 50 16,5

dusitany mg/l 0,50 0,01

olovo mg/l 0,01 0,0005

chlor volný mg/l 0,30 0,03

reakce vody (pH) – 6,5–9,5 7,69

železo mg/l 0,20 0,08

Každý měsíc najdou Pražané 
na webové stránce www.pvk.
cz/vse-o-vode/pitna-voda/-
-kvalita-vody/aktualni-kvalita-
-vody/ přehled všech sledova-
ných parametrů vody. Ve vodě 
z veřejného vodovodu se 
sleduje přes sto ukazatelů kva-
lity vody. Pokud je konkrétně 
zajímá jejich zásobní pásmo, 
mohou se podívat na http://
www.pvk.cz/vse-o-vode/
pitna-voda/-kvalita-vody/
prehled-vybranych-ukazatelu-
-v-zasobnich-pasmech/, kde se 
nacházejí aktivní mapy Prahy 
s informacemi o tom, jaká je 
například v jednotlivých čás-
tech Prahy tvrdost vody, kolik 
voda obsahuje dusičnanů, 
železa, chloru atd. 
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Tempo obnovy pražské 
vodohospodářské infrastruktury 
se zrychlilo, letos se investuje 
přes 2,3 mld. korun

Vodohospodářské sítě a zařízení v Praze vlastní 
Hlavní město Praha. Tento majetek spravuje 

Pražská vodohospodářská společnost, a. s., (PVS), 
která zajišťuje investice. Zdrojem fi nancí na inves-

tice je nájem, který PVS platí provozovatel této 
vodohospodářské infrastruktury, a to společnost 

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

PVS zrealizovala v roce 2016 celou řadu význam-
ných investic, které mají přímý vliv na provo-

zování vodovodní i kanalizační sítě a v koneč-
ném důsledku i na kvalitu pitné vody. Pražané 

mohli sledovat na vlastní oči, jak peníze vybrané 
na vodném a stočném přispívají ke zkvalitnění 

celé vodohospodářské sítě.

Říká se, že každá mince má svůj rub a líc a všech-
no špatné může být pro něco dobré. Platí to i pro 

pražské vodohospodářství. Pro obyvatele hlavní-
ho města je postupné narovnávání cen vodného 

a stočného, které byly dlouhé roky pokřivovány 
nesystémovými zásahy státu, jistě nepříjemné.

Zvýšené prostředky však umožňují postupnou 
modernizaci zastaralé poruchové vodovodní 
a kanalizační sítě. Je totiž nutné zdůraznit, že 
40 procent vybraných fi nančních prostředků 
směřuje zpět do obnovy a rekonstrukcí vodohos-
podářského majetku.

 
V roce 2016 bylo na investice do obnovy a rozvo-
je vodohospodářské infrastruktury naplánováno 
více než 2,3 miliardy korun. Mezi velké akce, které 
se realizovaly, patří například sanace komor vo-
dojemu Hrdlořezy na Praze 3 na Koněvově ulici, 
jde o investici za 130 mil. Kč. Dále se rekonstruova-
ly dvě komory vodojemu Laurová a kompletně 
zde byla zrekonstruována i čerpací stanice, 
vše za 95 mil. Kč. Proběhla také obnova vodovod-
ních řadů v lokalitě starých Bohnic v okolí ulice 
Na Bendovce. Letos byla dokončena rekonstruk-
ce kanalizace v ulici Vinohradská v úseku Italská 
až nám. Jiřího z Poděbrad v celkové výši 
90 mil. Kč a také rekonstrukce
čerpací stanice Flora.

 Díky podpoře PVK se v ulicích 
začnou objevovat nová pítka „P“ 
Pražský veřejný prostor obohatilo v letošním roce nové pítko ve tvaru písmene „P“, konkrétně na Orte-
nově náměstí v Praze 7. A to i za fi nanční pomoci Pražských vodovodů a kanalizací (PVK). Další pítka by 
se v ulicích metropole měla objevit během příštího roku.
Za pítky „P“ stojí designeři z EP studia a ti také vyjednávají s městskými částmi o jejich instalaci. Další 
pítko vznikne příští rok na přelomu jara a léta v rámci rozsáhlé rekonstrukce dětského hřiště v Jateční 
ulici v Praze 7. Jednání probíhají také se zástupci městských částí Praha 5, 6 a 10.
V Praze 6 přichází v úvahu okolí stanice metra Hradčanská, v Praze 7 se jako ideální jeví Letenské sady. 
Praha 10 dokonce projevila zájem vybudovat síť pouličních pítek v rámci projektu Moje stopa a mohlo 
by jich být okolo patnácti. EP studio věří, že se postupně přidají i další městské části a moderní pítko 
osloví také představitele pražského magistrátu.

I na rok 2017 je 
naplánovaná řada 
velkých investičních akcí 
v rámci obnovy vodohospo-
dářské infrastruktury. 
Které akce to například 
budou?

Kompletní rekonstrukce 
čerpací stanice Novodvorská 
v ulici Sulické v Praze 4 
s náklady cca 35 mil. Kč.

Rekonstrukce kanalizací 
a obnovy vodovodních 
řadů v ulici Klapkově 
v Praze 8 v úseku Zenklova – 
Ústecká v celkové výši 
zhruba 120 mil. Kč. Koordina-
ce s DP a OTV MHMP.

Rekonstrukce kanalizací 
a obnovy vodovodních řadů 
v ulici Patočkově v Praze 6 
v celkové výši 
zhruba 50 mil. Kč.

ČS a vodojem Klíčov, 
rekonstrukce trubních 
rozvodů nového vodojemu, 
cca 38,5 mil. Kč.

ÚČOV – obnova devíti kusů 
výměníků tepla pro ohřev 
kalu, cca 25 mil. Kč.

Celková přestavba ÚČOV 
na Císařském ostrově, 
etapa 007 – nátoky na ÚČOV 
– II. etapa, cca 320. mil. Kč. 
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PVK přidaly další číslo 
na zákaznickou linku 

V rámci zkvalitnění služeb pro své zákazníky 
Pražské vodovody a kanalizace (PVK) zavedly 

další číslo na zákaznickou linku. Ke stávající bílé 
lince 840 111 112 přibylo mobilní číslo 601 274 274. 

„Vyšli jsme vstříc požadavkům našich zákazníků. 
Těm, kteří mají neomezený tarif u mobilních 

operátorů anebo u pevné linky, umožňujeme

nově volat v rámci svého tarifu bez 
dalších nákladů,“ uvádí tiskový mluvčí 
společnosti PVK Tomáš Mrázek.

Zákaznická linka PVK je specializované praco-
viště, které slouží k hromadnému zpracování 
telefonních hovorů. Zákazníci zde obdrží infor-
mace o dodávkách pitné vody, odkanalizování, 
fakturaci, smlouvách, kvalitě vody, poruchách na 
vodovodní či kanalizační síti nebo plánovaných 
výlukách. „Na základě požadavků klientů upraví-
me výši zálohy, vyřešíme reklamace, poradíme,
 jaké doklady jsou třeba k sepsání smlouvy, po-
radíme, jak postupovat při zřizování přípojky, co 
dělat, když vodoměr neukazuje správně,“ doplnil 
Tomáš Mrázek.

Operátoři jsou na zákaznické lince k dispozici 
24 hodin denně 7 dní v týdnu. 

Inženýrské 
sítě on-line

Pražské vodovody a kanaliza-
ce (PVK) nabízejí žadatelům 
o poskytnutí informace k exis-
tenci inženýrských sítí možnost 
elektronického podání žádosti. 
Tato služba zjednodušuje komu-
nikaci mezi žadatelem a refe-
rentem a zkrátí dobu poskytnutí 
informace k existenci inženýr-
ských sítí. 

Na webových stránkách PVK 
https://zadosti.pvk.cz/Requests/
reqMain.iface je umístěna on-
-line žádost, pro jejíž odeslání 
postačí čtyři jednoduché kroky 
(vyplnění formuláře žádosti, 
vymezení zájmového území 
v mapě, potvrzení a zaslání). 
Na základě odeslání žádosti 
obdrží žadatel na svůj e-mail 
automaticky zpracovaný do-
kument, který bude obsahovat 
informace o existenci vodovod-
ní a kanalizační sítě v provozu 
společnosti PVK včetně zákresu 
sítí v žadatelem vymezeném 
zájmovém území. 

Kontakty: 
Zákaznická linka: 

601 274 274, 840 111 112 

Zákaznické centrum: 
Dykova 3 

Praha 10–Vinohrady

Provozní doba: 

Zákaznické služby: 
PO–ČT: 8.00–18.00 hod. 

PÁ: 8.00–15.00 hod. 

Technické záležitosti: 
PO a ST: 8.00–18.00 hod.

Písemný kontakt: 
Pražské vodovody 

a kanalizace, a. s. 
Ke Kablu 971,

102 00 Praha 10, Hostivař 
e-mail: info@pvk.cz

Firemní dobrovolnictví 
aneb Pomáháme, kde je třeba

Společnost Pražské vodovody 
a kanalizace (PVK) umožňuje 
svým zaměstnancům získat 
fi nanční podporu na projekt, 
jenž má veřejně prospěšný cha-
rakter a který realizují ve svém 
volném čase. Spolu s Nadačním 
fondem Veolia organizují pro-
gram MiNiGRANTY. V letošním 
devátém ročníku bylo mezi 23 
dobrovolnických projektů roz-
děleno skoro 700 tisíc korun.

„Všechny projekty byly velmi 
kvalitní. Jsme rádi, že jejich pro-
střednictvím můžeme pomoci 
potřebným,“ uvedl generální ře-

ditel PVK Petr Mrkos. „Zároveň si 
velmi vážíme našich zaměstnan-
ců, kteří se ve svém volném čase 
věnují dobrovolnictví,“ dodal.

Finanční prostředky zamířily 
tradičně na podporu hendike-
povaných, náhradní rodinné 
péče, volnočasových aktivit 
či na nákup kompenzačních 
pomůcek. Dostalo se i na osvě-
tové programy zastoupené 
například akcí Voda bezpečná 
– seznámení s prací vodního zá-
chranáře. Nezapomnělo se ani 
na včelaře či podporu projektu 
Školní zahrada jako učebna.

„MiNiGRANTY jsou skvělá a pro-
spěšná věc. Je úžasné, že naše 
fi rma něco takového pořádá. 
Za všechny, kteří příspěvek 
obdrželi, chci vyjádřit velké 
poděkování,“ řekla Pavla Bažan-
tová, jedna z hlavních hybatelek 
občanského sdružení Děti patří 
domů, které se zabývá náhradní 
rodinnou péčí.

Nadační fond Veolia v rámci 
celé skupiny Veolia letos 
přispěl na 139 projektů částkou 
3 567 000 korun. 
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ČERNO–BÍLÁ ELEGANCE, KTERÁ ZAUJMME
SodaStream, to je perlivá voda, kterou si sami nachystáte čerstvou v pohodlí domova 
bez tahání protivných plastových lahví. Počtem stlačení nasycenou tak, jak máte rádi 
a s náklady již od 2,57 Kč / litr.

VODAPRO 
VÁS

Zákaznický magazín skupiny Veolia ČR PROSINEC 2016

V blízkosti úpravny vody Želivka – největší v České republice – bylo 
letos v březnu otevřeno nové moderní návštěvnické středisko 

Vodní dům. Pro návštěvníky je zde připravena interaktivní expozice, 
která zaujme všechny smysly dětí i dospělých. 

Vodní dům má kromě své vnitřní části i část venkovní, která zahrnu-
je atrium domu s vodními herními prvky, a naučnou stezku okolím 
domu, kde se nacházejí expoziční nádrž, mokřad, potoky, kořenová 

čistírna vody a skalka z typické místní horniny hadce, jímž je tato 
lokalita velmi významná. S tím souvisí také výskyt velmi zvláštních

druhů květin. Výjimečná je například kuřička hadcová. 
Ta roste jenom na dvou lokalitách na světě.

Ve Vodním domě se můžete schovat do lastury škeble rybničné, 
vypravit se pod hladinu vody a ve vodním baru vyzkoušet, že každá 
voda chutná jinak. V interaktivní mapě vhodíte kuličku u pramene 
a pak pozorujete, jak se voda vlévá do řek a nakonec do moře. Do-
konce si vyrobíte i svůj vlastní bouřkový mrak. A ty nejmenší zabaví 
schránky s hračkami, aby si rodiče a starší sourozenci mohli v klidu 
prohlížet expozici. Vodní dům s radostí pomohla postavit společ-
nost Veolia Česká republika.

Vodní dům najdete u hráze vodní nádrže Švihov na Želivce. 
Z dálnice D1 sjeďte na exitu 56 směr Soutice. 
Na první odbočce zahněte doprava a v obci Hulice doleva. 

GPS: N 49° 43,134 E 015° 05,199 | www.vodni-dum.cz

Dům, kde vám 
den uteče jako voda

inzerce

Vydávají společnosti ze skupiny Veolia Česká republika: Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.,
Královéhradecká provozní, a. s., 1. SčV, a. s., Středočeské vodárny, a. s. Kontakt na redakci: recepce@veolia.com, DTP a tisk zajišťuje: Press Publishing Group, s. r. o. Uzávěrka čísla: 2. 12. 2016



POMŮCKA: 
ALIN, ALP, 
ATON, EE, 

KRISY, 
MAUR, 

OTIS, UTA

PŘIBLIŽNĚ

OPSANÝ 
TEXT

HAFAN

ŠPANĚLSKÝ 
ARAB

ČÍSLOVKA

ŘÍM. 101
MADRID. 

SPORTOVNÍ 
KLUB

JMÉNO 
HEREČKY 

MANDLOVÉ
TAMHLE

2. DÍL 
TAJENKY

NÁZEV 
SOUHVĚZDÍ

MATERIÁL 
NA VÝROBU 

ZÁTEK

INICIÁLY 
MLÁDKA

AKVARIJNÍ 
RYBA

KARETNÍ 
HRA

OVANUTÍ

SOLMI- 
ZAČNÍ 

SLABIKA
NAPADENÍ

JMÉNO 
BŘEZINY

TROPICKÁ 
NEMOC

SLOVEN. 
„JAKO“

ZLÝ 
SKŘÍTEK

PŘEKVAPIT

ANGLICKY 
„NEBO“

EGYPTSKÝ 
BŮH

PŘITAKÁNÍ

MRAK

TROŠKU

PŘÍBUZNÁ 
(FAMIL.)

SPORTOVNÍ 
ÚBOR

ÚDIV

EGYPTSKÝ 
KRYTÝ 
DŽBÁN

UŠPINIT 
(ZASTAR.)

1. DÍL 
TAJENKY

ŠVÉDSKÝ 
HISTORIK

ZPĚVNÝ 
PTÁK

ZNAČKA 
ASTATU

JSOUCÍ 
PRYČ

LATINSKÝ 
PŘEKLAD 

BIBLE
POŠKOZENÍ

NÁZEV 
ZNAČKY 

POLOMĚRU
POHODNÝ EPICKÝ 

BÁSNÍK

VYMEZO- 
VÁNÍ 

HRANIC

KORÁLOVÉ 
OSTROVY

OSAHATI OHYZDA

VÍŘIT

TROCHU

ZNAČKA 
TANTALU

DROP 
(ZOOL.)

TAHLE

NEBOŤ 
(NÁŘEČNĚ)

SKLADIŠTĚ 
OBILÍ

STAROŘÍM- 
SKÝ PENÍZ

OSOBNÍ 
TAJNÝ 
KÓD

CHMURNÁ 
BÁSEŇ

MALAJSKÉ 
DÝKY

DOMÁCKY 
KILIÁN
OPAK 

KATIONTU

TĚLESNÁ 
VÝCHOVA 
(ZKRATKA)

VADA 
ČOČEK
SVAZEK 
SLÁMY

JÁ A TY

VELBLOUDÍ 
KŘÍŽENEC

JMÉNO 
STRAVIN- 

SKÉHO

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

POTÉ

KOŇSKÝ 
KLUS

ČÁSTI 
ATLASU

POLNÍ 
MÍRA

OZNÁMIT 
ÚŘADŮM

KÓD 
ESTONSKA

POKYN

DEZINF. 
PŘÍPRAVEK

RUSKÝ 
VLÁDCE

NADE- 
ZDÍVKA 

NAD 
ŘÍMSOU

LYŽE

MIŘÍK

RUSKY 
„KLUZIŠTĚ“

SMYČKY

HEYER- 
DAHLOVO 
PLAVIDLO

SMYSL- 
NOST

PŘÍVĚS

I letos můžete podpořit charitativní projekt Voda pro Afriku! K designovým karafám od Daniela Piršče přibyly šálky na kávu z porcelánky 
Thun a stylově i káva z Etiopie dovážená a pražená společností mamma coff ee. Společným designovým prvkem letošní edice 

je... (tajenka). Navazujeme tím na motivy afrických zvířat z předcházejících edic. Více informací naleznete na www.vodaproafriku.cz. 
Znění tajenky pošlete do 15. 1. 2017 poštou na adresu Veolia Česká republika, a. s., recepce D, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 

a obálku označte heslem VODA PRO VÁS nebo e-mailem na adresu: recepce.fl orentinum@veolia.com. 
Ze správných odpovědí bude vylosováno 40 výherců, kteří se podělí o tyto pěkné ceny: 10× přístroj na výrobu sodovky Sodastream, 

10× kosmetický balíček z Manufaktury, 10× tričko, 10× power banka a stolní kalendář.

VODAPRO 
VÁS

Zákaznický magazín skupiny Veolia ČR PROSINEC 2016
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