
Plaťte faktury on-line
z pohodlí domova!

Vodohospodářské společnosti ze skupiny 
Veolia Česká republika umožní svým zákazní-
kům, kteří si nechávají zasílat faktury za vodné 
a stočné elektronicky, zaplatit fakturu on-line 
pomocí platební karty (VISA či MasterCard) 

nebo přes platební tlačítko (odkaz do inter-
netového bankovnictví s předvyplněným 
příkazem). Zákazníci z řad vlastníků nemo-
vitostí si u platebního tlačítka vyberou svoji 
banku, u níž mají internetové bankovnictví. 
Díky předvyplněnému bankovnímu příkazu 
se minimalizuje možnost chyby. Do první fáze 
projektu se zapojily tyto banky: Česká spořitel-
na, Komerční banka, Raiff eisen Bank, mBank, 
ČSOB a Era. 
Pilotní projekt on-line plateb byl 1. prosince 
spuštěn v MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a. s. Od 
1. ledna 2016 bude zaveden ve všech dceři-

ných společnostech skupiny Veolia v České 
republice. Jde o společnosti Pražské vodovody 
a kanalizace, Severočeské vodovody a kana-
lizace, Královéhradecká provozní, 1. SčV, Stře-
dočeské vodárny, RAVOS, Vodospol Klatovy 
a VOSS Sokolov.  

Abyste mohli využívat placení faktur z pohodlí 
domova, zaregistrujte si zasílání faktury 
e-mailem.  Službu si můžete objednat i přes 
operátorky kontaktního centra na čísle 
840 111 111 nebo 840 111 112 či v zákaznickém 
centru vaší vodárenské společnosti. 

Životní prostředí

Podporujeme BIODIVERZITU 
(rozmanitost přírodních druhů)
V provozech skupiny Veolia 
odstraňujeme překážky a ne-
bezpečné prvky pro živočichy, 
naopak jim zajišťujeme zdroje 
vody a potravy, instalujeme umělé 
dutiny a vytváříme prostory pro 
jejich hnízdění a rozmnožování.
Cesta pstruha 
Spolu s Jakubem Vágnerem 
pomáháme původním druhům 
lososovitých ryb navracet se 
do volné přírody. V letech 2010 až 
2015 bylo do řek vypuštěno přes 
osm tun ryb.
Ukliďme svět! 
Jsme dlouhodobým generálním 
partnerem kampaně Ukliďme 
svět! v České republice, v rámci 
níž jsou organizovány úklidy 

veřejných zelených prostor 
i přírody. Každoročně se do akce 
zapojí desítky tisíc dobrovolníků 
z celé ČR, kteří posbírají desítky 
tun odpadu.
Vodní dům
Podporujeme environmentální 
výchovu. Jsme partnerem nového 
ekologického návštěvnického 
střediska Vodní dům, postaveného 
v blízkosti vodní nádrže Želivka.

Pomáháme 
znevýhodněným
Pomáháme na svět 
dobrým nápadům
Od roku 2000 podporujeme 
prostřednictvím fi remního 
nadačního fondu malé a střední 
podnikatele při vytváření nových 
dlouhodobých pracovních míst, 
a pomáháme tak snižovat neza-

městnanost v nejohroženějších 
krajích. Od začátku programu bylo 
vytvořeno téměř 2 000 pracov-
ních míst, z toho 280 pro osoby se 
zdravotním postižením.
Stále s úsměvem
Od roku 2015 programově podpo-
rujeme aktivní život seniorů v ko-
munitním životě. Podporujeme 
organizování spolkové činnosti 
a volnočasové aktivity seniorů, 
projekty zaměřené na život senio-
rů v domácím prostředí.
Voda pro Afriku
Prostřednictvím benefi čního pro-
deje křišťálových karaf na vodu 
získáváme fi nance na budování 
a opravy vodních vrtů v Etiopii. 
Za pět let projektu jsme na tyto 
účely darovali 2,5 mil. korun. Pro-
jekt je realizován s o. p. s. Člověk 
v tísni.

Podporujeme zaměstnance 
a jejich komunity

MiNiGRANTY VEOLIA
Finančně podporujeme volno-
časové dobrovolnictví našich 
zaměstnanců konané ve veřej-
ném zájmu. Od roku 2008 jsme 
podpořili 840 projektů částkou 
téměř 23 mil. korun.

Přinášíme vám víc než vodu a energii
Veolia je předním dodavatelem vodárenských a energetických služeb v České republice. 

K jejím zákazníkům patří města, obce, fi rmy a průmyslové podniky, ale i občané. 

Jim všem chce skupina Veolia být dobrým sousedem a dlouhodobým partnerem. 

Proto hledá kromě své hlavní výrobní a obchodní činnosti i další možnosti, 

jak být prospěšná životnímu prostředí a komunitám v regionech, kde působí. 

Dlouhodobé programy a projekty:

Na projekty 

ve prospěch 

životního prostředí 

a lidí v regionech 

za rok 2015 

věnovala skupina 

Veolia Česká 

republika celkem 

25 milionů 

korun.

PRO 
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Někdy se zdá, že tento svět patří jen mladým lidem. 
A to přesto, že stále roste podíl starších věkových 

skupin a prodlužuje se lidský věk.
Postupně přichází do seniorského věku stále 
větší počet kvalifi kovaných lidí, kteří ve svém 

profesním životě něco dokázali a zvládli i takové převratné 
změny, jež přinesla v posledních třiceti letech 

zejména oblast informačních technologií 
a mobilní komunikace.

Aby svět nebyl jenom pro mladé…

Česká společnost své seniory 
podceňuje a mnohé jim dluží. Upo-
zorňují na to odborníci a výzkumy 
ukazují, že ve srovnání s někte-
rými vyspělými zeměmi na tom 
nejsme zrovna lichotivě. V nejhorší 
situaci se nacházejí senioři opuště-
ní, nemocní a bez aktivních zájmů. 
I ti ale celý život pracovali a na jeho 
sklonku by neměli dožívat v nedů-
stojných podmínkách.

Senioři potřebují podporu 

Nadační fond Veolia na to rea-
guje svým novým programem 
nazvaným Stále s úsměvem – 
Aktivně po celý život. Zaměřen je 
na podporu pozitivního aktivního 
stárnutí a mezigeneračního soužití 
v komunitě, vytváření podmínek 
pro život seniorů v jejich domácím 

prostředí a na nové přístupy k té-
matu stárnutí populace a uspoko-
jování potřeb a práv seniorů. 

 Od ledna 2015 probíhá pilotní 
fáze programu. Nadační fond v ní 
poskytuje granty na základě uza-
vřeného výběrového řízení, kdy 
přímo oslovuje vybrané organi-
zace usilující o aktivizaci seniorů, 
jejich zapojení do komunitního 

života nebo podporující život 
seniorů v domácím prostředí. 
Účast v programu byla nabídnuta 
nestátním neziskovým a příspěv-
kovým organizacím, ale i obcím 
a dokonce neformálním skupi-
nám seniorů. Jedinou podmínkou 
je, že organizace působí v regio-
nech, kde své služby dodávají spo-
lečnosti skupiny Veolia. Ta chce 
být opravdu dobrým sousedem 
a partnerem pro místní lidi. 

Správní rada Nadačního fondu 
Veolia rozhodla v tomto roce 
o podpoře prvních 14 projektů 
v celkové hodnotě přesahující 
milion korun. Mezi nimi jsou jak 
profesionální organizace, tak 
i ryzí amatéři (nadšení senioři, 
kteří jako dobrovolníci organizují 
program pro své spoluobčany). 
Těm nadační fond poskytl kromě 

fi nanční podpory i potřebné rady 
a konzultace. Všechny podpořené 
projekty nadační fond během je-
jich realizace sleduje a dokumen-
tuje a informace o nich průběžně 
zveřejňuje na svých stránkách 
www.nfveolia.cz. 

Oblastí, v nichž senioři podporu 
potřebují, je dlouhá řada. 
NF Veolia se snaží přispět aspoň 
malou měrou ke zlepšení této 
situace prostřednictvím podpory 
inspirativních a inovativních pro-
jektů hodných následování, které 
nastartují na komunitní úrovni 
pozitivní změny v přístupu naší 
společnosti k seniorům. „Prostřed-
nictvím tohoto programu chceme 
v České republice pomáhat tomu, 
aby se seniorům u nás žilo lépe. 
Snažíme se být nápomocni lidem 
především v regionech, kde půso-
bí naše obchodní společnosti. Roz-
hodli jsme se proto podporovat 
projekty, které pomohou zlepšit 
přístup společnosti k seniorům 
a respektovat jejich potřeby,“ uvádí 
Eva Kučerová, místopředsedkyně 
správní rady Nadačního fondu 
Veolia a ředitelka komunikace 
a externích vztahů Veolia pro 
střední a východní Evropu. 
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PVK nabízí držitelům průkazů TP,  ZTP a ZTP/P 
dopravu pitné vody do místa, které si zájemce 
sám zvolí. A to v době havárie vodovodní sítě 
na území hlavního města s předpokladem 
přerušení dodávky pitné vody v trvání delším 
než pět hodin.  Pro dodávku balené pitné vody 
musí mít každý zájemce, držitel průkazu TP, 
ZTP a ZTP/P,  registraci služby SMS INFO.

V době havárie vodovodu obdrží registrovaný 
zájemce na jím zvolené telefonní číslo zprávu: 
Voda PVK: máte-li zájem o donesení 
pitné vody v náhradním balení, zavolejte 
na tel. 228 883 606 nejpozději do hodiny 
od obdržení této zprávy. 
Následně bude zahájena distribuce sáčků s pit-
nou vodou na zájemci zaregistrované adresy.  
Balenou vodu přinese zaměstnanec PVK nebo 
smluvního partnera. Osoby, které budou zajiš-
ťovat dodávku vody,  se prokáží průkazem. 
Distribuce bude probíhat v době od 
9.00 do 21.00 hod., pokud to technické 
a místní podmínky umožní.

Jako doplněk k stávajícímu náhradnímu záso-
bování budou sáčky s vodou k dispozici v kon-
tejnerech i objektům a institucím se zvláštním 

statusem, jako jsou zdravotní a sociální zaříze-
ní, školy, školky či domovy pro seniory,  a také 
při velkých havarijních situacích. 

Poprvé PVK novou službu otestovaly při 
plánované výluce v Uhříněvsi letos v srpnu. 
„Přes prvotní ostych si nakonec lidé odnesli 
430 sáčků s pitnou vodou. Jejich reakce byly 
velmi pozitivní,“ uvedl Miroslav Vavroušek, 
technik provozu ČS a PČOV,  který byl za celou 
akci zodpovědný. Letošní podzim byl obdo-
bím testování. V rámci pilotního projektu se 
v první fázi zapojily městské části Praha 6 a 10. 
„Očekáváme, že se v příštím roce připojí další,“ 
podotkl Miroslav Vavroušek.

Balicí linka s kapacitou osm sáčků za minutu 
je umístěna v úpravně vody Káraný.  Zdrojem 
kvalitní vody v Káraném jsou artéské vrty 
hluboké 80 m, voda z nich se v areálu úpravny 
vody pouze odželezňuje, a to fyzikálním způ-
sobem – provzdušněním a fi ltrací. Pro zajištění 
trvanlivosti je balená pitná voda hygienicky 
zabezpečena. Linka je mobilní a může se v oce-
lovém kontejneru převézt na jakékoliv místo 
kvalitního zdroje vody. Celý proces balení vody 
do sáčků včetně použité fólie je v souladu se 

zákonem č. 2058/2000 Sb., o ochraně veřejné-
ho zdraví a souvisejících předpisů. Jakost vody 
v sáčcích průběžně kontroluje akreditovaná 
laboratoř PVK. Testy prokázaly,  že sáčky jsou 
dostatečně pevné na to,  aby vydržely zmrznutí 
obsahu, tlak tří a více vrstev na sobě a pád 
z výšky cca 1,5 metru.

S cílem zlepšit zásobování vodou 

v době havárií a výluk na vodo-

vodní síti přistoupily Pražské 

vodovody a kanalizace, a. s. (PVK), 

k výrobě balené vody ve dvou-

litrových sáčcích. I v zimě je třeba 

během havárie vodovodu zajistit 

náhradní zásobování. Voda ve 

voznicích by při mrazech zamrzla, 

proto vodu rozvážejí autocister-

ny. I díky složité dopravní situaci 

v hlavním městě to nestačí. 

A dostat vodu k lidem se sníženou 

mobilitou není také lehký úkol. 

Balená pitná voda doplní náhradní 
zásobování při haváriích vodovodu

Formulář k registraci držitelů průkazů TP, ZTP a ZTP/P 

najdete na www.pvk.cz/aktuality/.
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Voda pod chytrým dohledem
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0,90 - 1,25

1,26 - 2,50

2,51 - 3,75

3,76 - 5,00

Z podklad� PVK zpracoval ÚHVE ing. Jan Kobr, Ph.D. dne 30.6.2015

Zásobní pásma v roce 2014

Důležitou součástí SWiM jsou zobrazování 
výsledků analýz pitné vody v geografi ckém 
informačním systému (GIS) a systém mobilní-
ho vzorkování v laboratoři útvaru kon-
troly kvality vody PVK. Vybrané parametry 
z pravidelného sledování kvality pitné vody 
ve stálých místech odběru v distribuční síti 
jsou přenášeny na dispečink. Informace o kva-
litě pitné vody míří k provozním pracovníkům 

PVK prostřednictvím zobrazení dat v GIS 
a také k veřejnosti prostřednictvím webových 
stránek společnosti. Pro přenos údajů o kvalitě 
pitné vody byly vybrány parametry zajímavé 
z pohledu distribuce vody a parametry,  které 
jsou předmětem častých dotazů z pohledu 
zákazníků společnosti PVK. 
Na internetové adrese http://www.pvk.cz/
vse-o-vode/pitna-voda/-kvalita-vody/prehled-

-vybranych-ukazatelu-v-zasobnich-pasmech/ 
najdou odběratelé aktivní mapy Prahy s infor-
macemi o tom, jaká je například v jednotlivých 
částech Prahy tvrdost vody, kolik voda obsahu-
je dusičnanů, železa, chlóru atd. Každý měsíc 
je na stránce http://www.pvk.cz/vse-o-vode/
pitna-voda/-kvalita-vody/aktualni-kvalita-
-vody/ zveřejněn přehled všech sledovaných 
parametrů vody.  

Díky inovativnímu 
přístupu 

zaměstnanců PVK 
byl vytvořen v Praze 

v Hradecké ul. unikátní 
moderní vodárenský 

a kanalizační 
dispečink – SWiM 

(Smart Water integrated 
Management). 

Unikátnost systému 
spočívá ve využití 

interního know-how 
společnosti PVK 
a plné integraci
všech systémů 

dispečerského řízení. 

mikrobiologické ukazatele jednotka hygienický limit kohoutek u spotřebitele – 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 kohoutek u spotřebitele – průměr

suma vápníku a hořčíku (tvrdost) mmol/l 2–3,5 (doporučená hodnota) 1,33

dusičnany mg/l 50 17,1

dusitany mg/l 0,50 0,01

olovo mg/l 0,01 0,0005

chlór volný mg/l 0,30 0,03

reakce vody (pH) – 6,5–9,5 7,68

železo mg/l 0,20 0,1

Kvalita pitné vody v pražské distribuční síti v říjnu 2015
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V letošním roce byly zatravně-
né plochy nad podzemními 
vodojemy v areálu PVK – Flóra 
ve spolupráci s ČSOP upraveny 
tak, aby došlo ke zvýšení rozma-
nitosti divokých druhů živočichů 
a rostlin. Ochránci přírody nejdří-
ve monitorovali situaci a zjistili, 
jací živočichové a rostliny se v této 
lokalitě vyskytují, a pak navrhli 
mnoho zajímavých novinek. 

Přímo na vodojemu ochranáři 
vytvořili stezku ze tří druhů ma-
teriálů a podél ní umístili plochy, 
které představují typy vegetace 
s odlišným charakterem, než je 
okolo vznikající květnatá louka. 
Vybudováno bylo jezírko s mokřa-
dem obklopené rostlinami typu 
blatouch, kosatec, pomněnka, oro-
binec; skalka, kde hlavní roli hrají 
tařice, lomikámen a mateřídouška. 
Volně rostoucí byliny reprezentují 
např. řebíček, len, šalvěj, zlatobýl, 
divizna či hluchavka. Bylinkové 
zahrádce vévodí třezalka, čekan-
ka, máta, dobromysl a jahodník.

U živočichů se ochránci přírody 
zaměřili především na  létavé dru-
hy – hmyz, ptáky a netopýry, proto-
že právě ti mají šanci nový domov 
rychle najít. Změna rostlinné 
skladby v areálu, poskytnutí vody 
a přirozených či umělých úkrytů 
významně podpoří nekonfl iktní 

skupiny hmyzu, jako jsou motýli, 
čmeláci, vážky či třeba samotář-
ské včely.

Na Flóře nechybějí hmyzí hotely, 
budky pro rorýsy a netopýry. 
Byly také vybudovány umělé 
úkryty pro hmyz typu logger. Jde 
o broukoviště, díky němuž je pod-
porován především hmyz, který 
se vyvíjí v dutinách stromů nebo 

odumřelém dřevě. Právě tolik 
potřebné odumřelé dřevo kvůli 
zásahům člověka v přírodě mizí.

Z  hlediska ochrany přírody je však 
vůbec nejcennějším počinem vy-
tvoření květnaté louky. Na praktic-
ky celý povrch zdejších vodojemů 
byly vysety směsi semen pocháze-
jící z posledních původních a dnes 
přísně chráněných pražských luk.

Přírodní rozmanitost 
podporujeme i v našich areálech

Od roku 2011 spolupracují Pražské

vodovody a kanalizace, a. s. (PVK), 

 a další společnosti skupiny Veolia s Českým 

svazem ochránců přírody (ČSOP)

 na zvýšení přírodní rozmanitosti v rámci 

provozovaných vodohospodářských areálů. 

Prvním počinem PVK v této oblasti

 byla instalace budek 

pro ptáky na čerpacích stanicích.

Pokračování na straně 6
�
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Zaměstnanci PVK se pravidelně účastní růz-
ných dobrovolnických akcí. Nejméně dvakrát 
do roka vedení PVK umožňuje zaměstnan-
cům v rámci běžné pracovní doby pomáhat 
lidem se speciálními potřebami nebo přispět 
ke zlepšení kvality života v konkrétním místě. 
Letos například zaměstnanci pomohli ostříhat 
živé ploty, uklidit zahrady a vyčistit odtokové 
kanály v areálech Domova seniorů v Novo-
vysočanské ulici v Praze 9 a v klubu seniorů 
na Proseku. Na výlet vzali vozíčkáře a prohléd-
li si s nimi úpravnu vody v Káraném, v listo-
padu zorganizovali zajímavý program pro 
25 seniorů v Muzeu pražského vodárenství. 
Do muzea v letošním roce PVK pořídily tzv. 
schodolez, který umožňuje návštěvu muzea 
i lidem na vozíku. 

Dobrovolníků je v řadách zaměstnanců PVK 
mnoho a společnost PVK je spolu s Nadačním 
fondem Veolia v jejich činnosti podporuje už osm 
let. Zaměstnanci PVK mohou každý rok požádat 
o příspěvek do výše 50 tisíc korun na podporu 
veřejně prospěšného projektu, na němž se sami 
ve svém volném čase podílejí. Grantový program 
MiNiGRANTY® VEOLIA je mezi zaměstnanci 

oblíbený. V roce 2015 získalo 26 zaměstnanců 
PVK 720 tisíc korun. Příspěvky byly využity např. 
na víkendové pobyty pro těžce postižené děti, 
na podporu handicapovaných lyžařů, terénní 
pečovatelskou službu, pomůcky pro postižené, 
různé terapie či tábory pro sociálně slabé. Mezi 
ekologické projekty patřila např. obnova včelstev. 

Jsme rádi, že našim zaměstnancům není 
lhostejný svět kolem nás a že ve svém volném 
čase pomáhají nejen potřebným lidem, ale 
i životnímu prostředí. PVK společně s Nadačním 
fondem Veolia za osm ročníků trvání projektu 
MiNiGRANTY® VEOLIA podpořily přes stovku 
projektů v celkové výši téměř čtyř milionů korun. 

Hmyzí hotýlky pomáhají včelkám samotářkám
Vedle všeobecně známé včely medonosné žijí v naší zemi stovky druhů včel. Nežijí v úlech, ale 

samotářsky nebo v malých společenstvích v mrtvém dřevě, v zemi na cestách 
a v pískovnách. Velmi podstatná část z nich je ohrožená. Mizí, protože nemají 

dostatek květů a vhodná hnízdiště. Vzhledem k tomu, že PVK provozují 
množství objektů, kde jsou zatravněné plochy, často se stromy 

a keři, rozhodly se pomoci včelám a ve spolupráci s partnerskou 
fi rmou Česká voda – Czech Water, a. s., na různých místech 

vybudovaly hmyzí hotýlky. Kromě běžně použí-
vaných materiálů ještě hmyzí hotýlky doplnily 

šišky a kameny. V roce 2015 rozmístili 
zaměstnanci PVK 19 hmyzích 
hotýlků v provozech čerpacích 

stanic a vodojemů (např. vodojemy 
v Modřanech). Hotýlky jsou na slunných 
místech, orientovány převážně k jihu, aby 
v nich včely měly teplo,  jsou chráněny 
před deštěm. 

Zaměstnanci PVK čistí odtokové kanály Domova seniorů 
v Novovysočanské ulici v Praze 9.

Zaměstnanci PVK jako dobrovolníci

Za osm let trvání projektu 
MiNiGRANTY® VEOLIA 

bylo 883 projektů zaměstnanců 
skupiny Veolia podpořeno částkou 

téměř 23 milionů korun.

Úklid zahrady u klubu seniorů na Proseku. 
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Prodejem karaf pomáháme 
lidem v Etiopii k pitné vodě

Společná pomoc 
pro tisíce chudých vesničanů

„Věříme, že má smysl pomáhat lidem v nouzi ze-
jména v místě, kde žijí. Voda je základem života, ale 
bohužel i příčinou řady nepokojů a válek. Společně 
můžeme pomoci tento problém řešit na chudém 
etiopském venkově, kam výtěžek směřuje,“ říká Ven-
dula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia.

Veškeré fi nanční prostředky získané z prodeje 
karaf věnuje Nadační fond Veolia na sbírku Skutečná 
pomoc neziskové organizace Člověk v tísni, o. p. s., 
která za tyto prostředky realizuje opravy vodních 
vrtů v africké Etiopii, kde až 74 % venkovanů nemá 
přístup k nezávadné vodě. Za zdrojem vody putují 
mnozí místní obyvatelé denně i několik kilomet-
rů. „Humanitární organizace Člověk v tísni, která 
v Etiopii dlouhodobě poskytuje rozvojovou pomoc, 
je pro nás garantem profesionality při poskytování 

konkrétní pomoci i hospodárného využití fi nanč-
ních prostředků,“ uvádí Vendula Valentová. 

Za uplynulých pět let poskytly Veolia a Nadační 
fond Veolia na obnovu a výstavbu vodních zdrojů 
v Etiopii již více než 2,5 milionu korun. Výtěžek 
z 5. ročníku projektu ve výši 760 tisíc korun byl využit 
na vybudování zdrojů vody pro vesnice Mito Dubela 
a Buko Timbane v okrese Alaba na jihu Etiopie. 

Karafy pomáhají i u nás

Křišťálové karafy pro nás vyrábějí v tradičním 
sklářském regionu v Novém Boru. Celý proces vý-
roby je čistě ruční záležitostí. Každá karafa je unikát. 
Stojí za ní velký kus lidské práce a energie. Prodej 
karaf probíhá přes nadační e-shop. Zásilky expeduje 
Denní stacionář společnosti POHODA, o. p. s.,  posky-
tující sociální služby dospělým lidem s mentálním 
a kombinovaným postižením. 

Již šestým rokem organizují Nadační fond Veolia a společnost 
Veolia Česká republika charitativní prodej karaf na vodu z limitované edice projektu 

Voda pro Afriku. Z jeho výtěžku je fi nancována oprava vodních vrtů v Etiopii. 
Letošní výtěžek z prodeje karaf bude použit na zajištění zásobování pitnou vodou 

jihoetiopské obce Teso a pomůže jejím 4 200 obyvatelům. 

Více informací na
www.vodaproafriku.cz
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Veselé Vánoce 
a šťastný nový rok!

SLAMĚNÝ 
KLOBOU- 

ČEK
LUMP

PŘITAKÁNÍ

AFRICKÝ 
BUBEN

CESTA 
LETADLEM

ZNAČKA 
RADIA

LEPENÍM 
NA POVR- 
CHU PŘI- 

PEVŇOVATI

POLNÍ 
MÍRA

UVÉST 
NA PAMĚŤ

TÍM 
ZPŮSOBEM

PRODLOU- 
ŽENÁ 

BOČNÍ ZEĎ

ELEK- 
TRICKÝ 
SPÍNAČ

JMÉNO 
EDISONA

SVINOVACÍ 
ZÁVĚSY

VLÁKNO

SLOVEN- 
SKY „CO“

SPOJKA

PŘÍBUZNÁ

NAŘKNOUT

AFRICKÝ 
VELETOK

USAZENINA

KRÁL 
ZVÍŘAT

CHŮZE
PEDAGOG. 
INSTITUT 

(ZKR.)

NEŠIKOVNÉ

SUMERSKÉ 
MĚSTO

SKLADBA 
PRO DVA 
HLASY

POMŮCKA: 
AMAT, 
ANTE, 

BT, KIT, 
TALIPOT, 
TAPE, TIL, 
UR, VSKOK

OŠKUBAT

VYLÍHLÉ 
RYBKY

INICIÁLY 
HERCE 

OLIVIERA

OTEC 
(ŘÍDCE)

PORANIT 
BODÁNÍM

1. DÍL 
TAJENKY

TUMÁŠ
ŘÍMSKÁ 
BOHYNĚ 
ÚRODY

DOMÁCKY 
VALENTÝN

ČERNO- 
MOŘSKÉ 
LÁZNĚ

SPORTOVNÍ 
DRUŽSTVO

OZÝVAT SE 
HLASEM 

KOZY

ŽENSKÉ 
JMÉNO

ŠTORCHŮV 
HRDINA

STARO- 
ŘÍMSKÝ 
PENÍZ

KOŇSKÉ 
MASO

NOŠENÍM 
OPOTŘE- 
BOVAT

VLÁDNOUT EVROPSKÉ 
KNÍŽECTVÍ

ZBAVENÝ 
KAPEK

VYNÁLEZCE 
ŽÁROVKY
DOMÁCKY 

ALENA

KÓD 
BHÚTÁNU

ANGLICKY 
„OLEJ“

INICIÁLY 
PILAROVÉ
CITOSL. 
PODIVU

JEHLIČNAN

DRUH 
REJNOKA

ČÍSLICE 2 KOZÁČTÍ 
VELITELÉ

LATINSKY 
„PŘED“

INDONÉSKÁ 
VÁHOVÁ 

JEDNOTKA

INICIÁLY 
VYNÁLEZCE 

TESLY

2. DÍL 
TAJENKY

NÁŠ 
HOKEJISTA 
(MARTIN)

MAGNE- 
TOFONOVÝ 

PÁSEK 
(Z ANGL.)

POLIBEK BŮH 
LÁSKY

PRIMÁT KARETNÍ 
HRA

ZNAČKA 
VÁPNÍKU
PŘADNÁ 

ROSTLINA

DRUH KVĚ- 
TENSTVÍ

SOKOLSKÁ 
SLAVNOST

JMÉNO 
HERCE 
FIALY

SLONÍ ZUB

SOUPRAVA 
MODELÁŘE

VOJENSKÁ 
SMLOUVA

DRUH 
KOŇSKÉHO 

SKOKU

HLAVNÍ 
TEPNA

VOLÁN

ŽÁDNÁ 
OSOBA

PLAVIDLO 
Z KLÁD

ZNAČKA 
KOSME- 

TIKY

DRUH 
PALMY

PRVNÍ 
LATINSKÝ 
PŘEKLAD 

BIBLE

Luštěte a vyhrajte krásné ceny!
Chceme napomáhat tomu, aby čeští senioři žili aktivním životem, aby 
mohli žít co nejdéle ve svém domácím prostředí a  zůstávali právoplat-
nými členy své komunity. S tímto cílem jsme pod hlavičkou fi remního 
Nadačního fondu Veolia spustili v roce 2015 nový program Stále 
s úsměvem, zaměřený na podporu seniorů. Jaký je podtitul tohoto 
programu, vám prozradí tajenka křížovky.  Znění tajenky pošlete do 

15. 1. 2016 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 správ-
ných odpovědí bude vylosováno 40 výherců, kteří se podělí o tyto 
pěkné ceny: 20× přístroj na výrobu sodovky Sodastream, 10× kosmetic-
ký balíček od Yves Rocher, 10× nástěnný a stolní kalendář.
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