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MAGAZÍN VODÁRENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ SKUPINY VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ POHODY 
A RADOSTI A DO NOVÉHO ROKU 
HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ!
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O tom, co vše je možné vyřídit z po-
hodlí a  bezpečí domova, jsme si 
povídali s  Petrem Maximiliánem, 
ředitelem zákaznických služeb 
skupiny Veolia.

V době pandemie je bezkontaktní 
komunikace s dodavatelem vody 
mimořádně důležitá. Jaké způsoby 
bezkontaktní zákaznické péče na-
bízejí vodárny ze skupiny Veolia? 

Zdraví našich zákazníků i zaměstnanců 
je pro nás velmi důležité, proto se snaží-
me dělat maximum pro to, abychom mi-
nimalizovali možná rizika. Navíc skupina 
Veolia digitalizuje své služby, aby nabíd-
la zákazníkům pohodlnou komunikaci, 
která bude v budoucnu samozřejmostí 
a již dnes je velmi žádána. Kromě klasic-
kých způsobů bezkontaktní komunika-
ce, jako jsou zákaznické linky, e-mailová 
pošta či klasická pošta, jsme pro zákaz-
níky vodárenských společností skupiny 
Veolia připravili internetový zákaznický 
portál a mobilní aplikaci Moje Veolia. 

Jaké jsou jeho výhody oproti kla-
sické komunikaci? 

Jednoznačně snadnost a  rychlost. 
Stačí si zákaznický portál aktivovat 
a na jednom místě pak najdete veškeré 
informace k vašemu odběrnému místu, 
zákaznickému účtu i možnost persona-
lizované komunikace s vodárnou. Portál 
má moderní, komplexní a  responzivní 
design pro všechna zařízení. Šetříte 
čas i své peníze, sledujete si svoji spo-
třebu vody a  nemusíte nikam chodit 
do zákaznického centra.

Co mohou zákazníci tímto způso-
bem vyřídit?

V  portále mají zákazníci přehled o  od-
běrech vody ve své domácnosti, vysta-
vených fakturách, zálohách a platbách 
i  provedených odečtech vodoměru. 
Mohou zde provádět také online platby 
vystavených faktur i  zálohové platby. 
Navíc zde najdou řadu zajímavých in-
formací včetně mapy aktuálních havárií 
a  plánovaných výluk. Jednoduše zde 
nahlásí samoodečet, přes e-podatelnu 
podají žádosti či dotazy nebo se regist-
rují ke službě SMS info. Vše mohou mít 
i v mobilní aplikaci Moje Veolia (v Praze 

je její název Moje Voda), kde si také 
mohou sledovat spotřebu vody, platit 
z  mobilu atd. Svůj účet si otevřou jen 
otiskem prstu, nemusejí si pamatovat 
heslo. 

Jak si účet v internetovém zákaz-
nickém portále aktivuji?

Aktivace je velmi snadná. Stačí mít 
u sebe fakturu, ve které najdete všech-
ny potřebné údaje. Vyplníte je do regis-
tračního formuláře (https://moje.veolia.
cz) a  následně vám přístupové údaje 
zašleme do vlastních rukou na zasílací 
adresu, která je uvedena ve  smlouvě. 
Samozřejmě aktivaci můžete provést 
i s operátorkou zákaznické linky přísluš-
né vodárenské společnosti. 

Zmínil jste online platby… Akcep-
tujete všechny platební karty? Je 
možné platit pomocí QR kódu?

Ano, platit je možné kartami VISA i Mas-
tercard přes standardní platební bránu. 
Jen je třeba si dát pozor, aby měl zákaz-
ník povolené platby přes internet. Pro 
další platby je možné si nechat kartu 
zapamatovat. 
Zálohy či faktury je možné zaplatit také 
pomocí QR kódu, který zákazník načte 
do své bankovní aplikace a platbu pro-
vede přímo ze svého bankovního účtu. 

Jaké jsou reakce od zákazníků?

Mimořádně dobré. Zrovna jsme zís-
kali výsledky průzkumu spokojenosti, 

ve kterém individuální zákazníci, bytová 
družstva i  firmy internetový zákaznic-
ký portál velmi chválí. Spokojenost je 
na úrovni 97 až 99�%. 

Prosím vysvětlete výhody dálko-
vě odečítaných vodoměrů proti 
klasickým měřidlům?

U  standardních vodoměrů musejí být 
odběratelé k  dispozici pro odečty vo-
doměrů, hůře se zjišťují netěsnosti vo-
doměru a  obtížněji si sledují spotřebu 
vody. „Chytré vodoměry“, které jsou 
dálkově odečítány, nevyžadují vaši pří-
tomnost doma při odečtu, vodoměr se 
odečítá dálkově a  údaje se online pře-
nášejí do  zákaznického informačního 
systému. Odpadá tak možnost chyby 
při přepisování údajů. Odběratel si může 
sledovat spotřebu vody v reálném čase 
a být informován při neobvykle vysoké 
spotřebě vody, popř. při trvalém úniku 
vody.
Tento tzv. smart metering je implemen-
tován v zákaznickém portálu i v mobilní 
aplikaci. Všechny informace jsou pak 
k  dispozici v  části Odečty a  spotřeba, 
kde si lze zobrazit celou historii spo-
třeby a odečtu odběrového místa navíc 
s  jednoduchým přístupem k funkci sa-
moodečtu. 

Veolia kromě vodárenských služeb 
zajišťuje i dodávky tepla a dalších 
energetických služeb. Jaké další 
chytré systémy pro byty a domy 
Veolia nabízí?
Je to celá řada chytrých energetic-
kých řešení, která využívají nejnovější 
technologie, jako jsou systémy zajiš-
ťující ideální teplotu, zastínění a kvalitu 
ovzduší v každé místnosti (chytré vět-
rání). Nabízejí online přehled o  aktuální 
spotřebě tepla, elektřiny a  vody. Mo-
hou zajistit dálkové spínání spotřebičů, 
osvětlení, hudby… Uživatel vše jedno-
duše a  intuitivně ovládá z  centrálního 
systému pomocí nástěnného panelu, 
počítače, tabletu či mobilního telefonu. 
Naše Veolia Energie nabízí i fotovoltaic-
ké panely na  domy a  řadu dalších pro-
duktů. Vše najdete na webových strán-
kách smartsystems.veolia.cz.

INTERNETOVÝ ZÁKAZNICKÝ PORTÁL 

VYUŽÍVAJÍ UŽ DESETITISÍCE 

ZÁKAZNÍKŮ VODÁREN

Ing. Petr Maximilián, MBA
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Máte smlouvu na  dodávku pitné 
vody a  odvádění odpadních vod 
z  roku 2013 nebo starší? Pokud 
ano, je nutné uzavřít smlouvu 
novou, protože od  1. ledna 2014 
platí novela zákona o  vodovodech 
a  kanalizacích (č. 275/2013 Sb.). 
Novou smlouvu musíte mít po-
dle zákona uzavřenou nejpozději 
do 1. ledna 2024.

Novela zákona č. 274/2001 Sb., o vo-
dovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu, ukládá provozovateli vodá-
renské infrastruktury upravit smlouvy 
s  odběrateli tak, aby smlouva obsa-
hovala tzv. povinné náležitosti, které 
jsou vyjmenované v  § 8, odstavci 16 
a 17 tohoto zákona. Nově musí smlou-
va obsahovat například počet trvale 
připojených osob, limity množství do-

dávané vody, tlakové poměry v  mís-
tě přípojky (maximální a  minimální), 
ukazatele jakosti (minimálně hodnoty 
obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů), 
způsob stanovení ceny a  jejího vyjád-
ření atd. 
U  kanalizační přípojky je základ stejný 
jako u vodovodní, stanovují se podmín-
ky odvádění nebo odvádění a čištění (li-
mity množství, limity znečištění). Zákon 
nabyl účinnosti od roku 2014 a smlouvy 
uzavřené nebo aktualizované od roku 
2014 tyto náležitosti obsahují. Smlou-
vy uzavřené před rokem 2014, které 
nebyly aktualizovány, musejí do  konce 
roku 2023 aktualizací projít. Vzniká zde 
tedy povinnost dodavatele vyzvat od-
běratele k  součinnosti při aktualizaci 
smluv a  zároveň povinnost odběratele 
tuto aktualizaci provést. Naše společ-
nost na  tuto povinnost upozorňovala 
zákazníky pomocí informačních letáků 
přiložených k vyúčtování za služby.
Pokud jste uzavřeli smlouvu o  dodáv-
ce pitné vody a  odvádění odpadních 
vod před rokem 2014 a  doposud jste 
smlouvu neaktualizovali, prosím kon-
taktujte společnost Královéhradecká 
provozní, a. s. 

NEZAPOMEŇTE NA UZAVŘENÍ 

NOVÉ SMLOUVY, UKLÁDÁ TO 

NOVELA ZÁKONA!

VYJADŘOVACÍ 

SLUŽBA 

JE ONLINE
Stavíte nebo rekonstruujete? Potře-
bujete zákres existence vodohospo-
dářských sítí či vyjádření k  projektové 
dokumentaci pro územní řízení nebo 
vyjádření k projektové dokumentaci pro 
stavební řízení? 
Pro tyto informace nemusíte už cho-
dit do  společnosti Královéhradecká 
provozní. Jednoduchým vyplněním for-
muláře si o  ně můžete zažádat online. 
Podrobné informace a  on line formu-
lář najdete na  stránkách www.khp.cz 
v sekci Služby. 
Od 1. ledna 2021 bude zajišťovat vyja-
dřování k technické a projektové doku-
mentaci společnost Vodovody a kanali-
zace Hradec Králové, a. s.

KONTAKTY 

Královéhradecká provozní, a. s.
Víta Nejedlého 893 
500 03 Hradec Králové
Zákaznická linka 601 273 273
e-mail: info@khp.cz, www.khp.cz 

Úřední hodiny – zákaznické centrum 
(obchodní oddělení)
Pondělí, středa 8.00–17.00 
Úterý 8.00–14.00
Čtvrtek pouze domluvené schůzky
Pátek 8.00–11.00

Kontaktní místo Nový Bydžov
Tovární 1355, Nový Bydžov
tel.: 495 490 320
Pondělí až pátek 7.00–13.00
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Hradecké vodárny letos v  září ote-
vřely informační centrum vodáren-
ství, interaktivní expozici o  vodě 
v přírodě a průmyslu.

„Před mnoha lety vznikla první myš-
lenka přiblížit obor vodárenství široké 
veřejnosti od těch nejmenších až po tu 
odbornou. Před dvěma lety jsme se 
pak rozhodli využít prostor v  úpravně 
vody a  vybudovat interaktivní expozici 
o  vodě,“ přibližuje myšlenku Jiří Šolc, 
ředitel společnosti Vodovody a  kanali-
zace Hradec Králové, a dodává: „Naše 
společnost finančně zajišťovala část 
stavební a  společnost Královéhradec-
ká provozní, a. s. (KHP), pak grafické 
a obsahové zpracování interiéru. Celko-
vé náklady na tento projekt dosáhly 15 
milionů Kč.“

Nové informace o vodě

Prostor expozice se nachází přímo v areá-
lu hradeckých vodáren, v budově, v níž je 
umístěna i úpravna vody Orlice, v prosto-
rách dnes již nepoužívaného vápenného 
hospodářství. Namísto van s  vápnem 
zde najdete nové informace o  vodě 
v  průmyslu i  přírodě a  také odpovědi 
na  mnohé otázky: Jaká je cesta vody, 
z přírody do kohoutku a zase zpět do pří-
rody? Je složitější úprava pitné vody, 
nebo čištění vody odpadní? Kdy se pitná 
voda dostala do hradeckých domácnos-
tí? Vyzkoušet si můžete i zajištění pitné 
vody pro 150  000 obyvatel – dokážete 
plynule zásobovat obyvatele v době su-
cha, povodní i výpadku elektřiny?

Moderní technologie a příroda

„Snažili jsme se celou expozici vytvo-
řit tak, aby byla nadčasová, variabilní 
a podporovala v dětech i veřejnosti hra-
vost, spolupráci a  kreativitu. V  prosto-
rách výstavy se snoubí moderní techno-
logie s přírodou,“ doplňuje Jakub Hanzl, 
generální ředitel KHP. „Pro nás má však 
prostor ještě jeden velký přínos, a tím je 
možnost využít jej k pořádání vzděláva-
cích a odborných akcí pro naše zaměst-
nance, takový prostor nám dlouhodobě 
ve firmě chyběl,“ dodává Jakub Hanzl.

Jak je to s vodou v přírodě…

V první místnosti, věnované vodě v pří-
rodě, rostou květiny, které každá jiným, 

ale vždy zajímavým způsobem pracují 
s  nedostatkem vody. V  nepřítomnosti 
lidí se o  ně stará automatizovaný zá-
vlahový a osvětlovací systém a ke kaž-
dé vede tolik vody a světla, kolik je tře-
ba. Květináče jsou umístěny na platfor-
mách, které byly opracovány stejně, 
jako voda desítky a stovky let opraco-
vává pískovec a  odhaluje různé půdní 
vrstvy. To vše doplňují tři kooperativní 
hry až pro sedm hráčů a  tajné nápisy 
na zdech.

… a jak v průmyslu?

Do  druhé místnosti věnované vodě 
v  průmyslu se symbolicky prochází 
skrz česle – jednoduchá „síta“, která 
oddělují přírodu od průmyslu a naopak. 
V  přítmí místnosti je použita forma vi-
deomappingu na  předpřipravené tape-
ty, čímž vzniká efekt oživení statické 
informace dynamickou barevnou vrst-
vou. Jedna stěna se věnuje historii vo-
dárenství Hradce Králové a okolí, druhá 
pak čištění vody před i po užití lidmi. Po-
slední stěna je věnována další koopera-
tivní hře – simulaci dispečinku, který se 
nachází o  patro níže. To vše se zrcadlí 
v  unikátním napínaném podhledu, kte-
rý docílí úplného pohlcení a  obklopení 
diváka. 

Hraní her a řízení dispečinku

Při odchodu poslední místností, která je 
využívána jako přednáškový nebo pro-

mítací sál, se mohou účastníci prohlíd-
ky dozvědět, jak dobře si vedli v  hraní 
her a řízení dispečinku oproti ostatním 
výpravám na  výsledkové tabuli. K  vý-
tahu je potom spláchne ozvučený prů-
chod využívající speciální reproduktory, 
které jsou slyšet, pouze pokud jsou pří-
mo nad divákem, a z nichž vychází sku-
tečný zvuk odpadní stoky. 

Voda je důležitá a vzácná

„Voda je zejména v  posledních letech 
velmi diskutovaným tématem, což je 
dobře, jelikož je neustále třeba brát 
ohled na to, jak moc je důležitá a jak za-
číná být vzácná. Věřím, že v této neleh-
ké době mů žeme být stále vděční za to, 
že voda je tu s námi, že jí máme proza-
tím, a to zdůrazňuji, dostatek. Připomí-
nat si to můžeme i v rámci této výstavy, 
která v lidech jistě podpoří nejen zájem 
o  vodárenství a  moderní technologie, 
ale také o přírodu, což je vlastně díky in-
teraktivní expozici to nejlepší spojení,“ 
řekl při otevření informačního centra 
Alexandr Hrabálek, primátor Města Hra-
dec Králové.

I  přes současnou epidemiologickou si-
tuaci pevně věříme, že interaktivní ex-
pozice by mohla být přístupná veřejnos-
ti od  ledna 2021, pro vzdělávání bude 
k  dispozici nekomerčním způsobem. 
Rezervace návštěv budou probíhat on-
line přes webové stránky vodáren.

VODOVODOV – 

INTERAKTIVNÍ 

EXPOZICE O VODĚ
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Kategorie

Kapacita 
(m3/hod.)

Normová hodnota 
průtoku Qn vodoměru 
(m3/hod.) podle normy 

ČSN ISO 4064-1

Normová hodnota 
průtoku Q3 vodoměru 
(m3/hod.) podle normy 
ČSN EN 14154-1+A1

Sazba v Kč za rok

bez DPH včetně DPH 10 %

Dodávka 
pitné vody

Odvádění 
odpadních vod

Dodávka 
pitné vody

Odvádění 
odpadních vod

A 1,5 0 3,5 0 6,3 800 800 880 880

B 3,5 3,5 10 6,3 16 1 643 1 643 1 807 1 807

C 10 10 40 16 63 4 012 4 012 4 413 4 413

D 40 40 150 63 250 13 036 13 036 14 340 14 340

Dodávka pitné a užitkové vody 
(vodné) v Kč za 1 m3

Odvádění odpadních vod
(stočné) v Kč za 1 m3

bez DPH včetně DPH 10 % bez DPH včetně DPH 10 %

40,37 44,41 42,48 46,73

Celkem za vodné a stočné 82,85 Kč bez DPH

Celkem za vodné a stočné 91,14  Kč včetně DPH

Pohyblivá složka ceny je v následující tabulce:

Na  začátku roku 2021 vstoupí 
v  platnost nové ceny za  dodávky 
pitné vody a za odvádění odpadních 
vod. Cena byla stanovena v souladu 
s  platným cenovým výměrem Mi-
nisterstva financí ČR a  vyhláškou 
č. 428/2001 Sb., v  platném znění, 

a platí pro vodovody a kanalizace pro 
veřejnou potřebu provozované Krá-
lovéhradeckou provozní, a. s., na zá-
kladě smluv o  nájmu a  provozování 
s vlastníky vodovodů a kanalizací. 

Cena na  rok 2021 byla schválena roz-
hodnutím představenstva Vodovo-

dy a  kanalizace Hradec Králové, a. s., 
27. 11. 2020. Podle rozhodnutí val-
né hromady této společnosti ze dne 
5. 12. 2007 byla cena vodného a stoč-
ného stanovena ve  dvousložkové for-
mě. 

JAKÁ BUDE CENA ZA DODÁVKY 

PITNÉ A UŽITKOVÉ VODY 

A ZA ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD?

Pevná složka stočného u odvádění odpadních vod z jiných zdrojů (srážkové vody, vlastní studny apod.) se stanoví vynáso-
bením odvedeného množství odpadní vody sazbou podle tabulky:

3,96 Kč za 1 m3 bez DPH 4,36 Kč za 1 m3 včetně DPH 10 %

Celkové vodné a stočné se skládá z pevné složky vypočtené ze sazby pevné složky ceny za příslušné období pro příslušnou 
kategorii odběru a pohyblivé složky vypočtené vynásobením odebraného množství a pohyblivé složky ceny.

Zvýšené stočné za nadměrné znečištění odpadních vod bude nadále násobkem sazby stočného v závislosti na míře znečištění.

Poznámka: Vodoměry používané v současné době ve vodovodní síti jsou zařazeny do kategorií podle jmenovitého průtoku Qn. Vodoměry uváděné na trh 
podle nové normy se jmenovitým průtokem Q3 jsou zařazeny do příslušné kategorie v okamžiku osazení do vodovodní sítě. Ceny s DPH jsou uváděny 
jako informativní (výpočtem z ceny bez DPH).

Pevná složka ceny je stanovena podle kapacity vodoměru vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle normové hodnoty zařa-
zením do zvolené kategorie podle následující tabulky:
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Podzimní průzkum společnosti 
IBRS potvrzuje dlouhodobý zájem 
české veřejnosti o  vodu z  vodovo-
du a web Kohoutkova.cz chce tento 
trend ještě podpořit.

Oblíbená a bezpečná
S kvalitou pitné vody je podle výzkumu 
agentury IBRS spokojeno 94�% čes-
kých zákazníků. Lidé oceňují vysokou 
kvalitu kohoutkové vody a  čtyři lidé 
z  pěti ji také běžně pijí doma. Zajíma-

vostí je, že vyšší oblibu pití vody z vodo-
vodu zaznamenala výzkumná agentura 
u  žen. Dotazováno bylo celkem 3 000 
respondentů po celé České republice.
Voda z  vodovodu je ideální součástí 
pitného režimu v  době pandemie. Ne-
musíte pro ni nikam chodit, stačí otočit 
vodovodním kohoutkem. Mohla by být 
voda novým koronavirem ohrožena? 
Podle odborníků je velmi nepravděpo-
dobné, že by se virus dostal do  zdrojů 
surové vody. A  i  kdyby k  tomu došlo, 

bude spolehlivě odstraněn současnou 
úpravou povrchové vody, která zahrnu-
je také koagulaci, filtraci a  dezinfekci. 
Voda, která vám teče doma z kohoutku, 
je tak bezpečná i v době pandemie.

Domácí limonády či čaj z bylinek

Většina z  nás pije kohoutkovou nej-
častěji samotnou či s citronem. Pokud 
máte chuť vyzkoušet něco nového, in-
spiraci můžete najít například na webu 
Kohoutkova.cz. Za  vyzkoušení stojí 
voda provoněná bazalkou, levandulí či 
meduňkou. Krásně totiž vypadá a skvě-
le i chutná. Máte chuť na něco sladšího? 
Vyzkoušejte domácí limonády – malino-
vou, grepovou či z  granátového jablka. 
A vzhledem k tomu, že teploty výrazně 
klesají, na  Kohoutkova.cz najdete také 
tipy na tradiční i netradiční přípravu by-
linkového nebo zázvorového čaje.

Udržitelné nápady

Kohoutková skvěle chutná a  navíc je-
jím pitím podporujete také udržitelný 
způsob života. Nespotřebováváte totiž 
žádné obaly a  nevzniká ani žádný od-
pad. Pokud vás udržitelnost a  ochrana 
životního prostředí zajímá, na webu Ko-
houtkova.cz najdete také řadu zajíma-
vých článků a nápadů z celého světa.

ZAUJALO NÁS:
Jak uvařit bylinkový čaj a nepřijít 
o vitamíny?

Venkovní teploty nezadržitelně klesají, 
a  tak mnoho z  nás dá přednost bylin-
kovému čaji před studenou limonádou. 
Jak ho ale připravit, abychom uchovali 
tolik potřebné vitamíny? Není bylinka 
jako bylinka, a proto je důležité správ-
ně vybrat i způsob přípravy.
Z  máty, meduňky, šalvěje, lipového 
květu, heřmánku či pelyňku se nejčas-
těji připravuje nálev. Jeho přípravu ur-
čitě znáte, je obdobná jako u černého 
čaje. Nálev je ideální pro listy, květy 
nebo celé natě a  také pro bylinky ob-

sahující silice (např. heřmánek, máta či 
levandule).
Silnější čaj získáte, pokud vodu s  vy-
branou bylinkou povaříte. Jako odvar 
můžete připravit čaje z  rostlinných 
kořenů, dřeva nebo kůry, pokud neob-
sahuje větší množství silic. Typickým 
odvarem je například zázvorový čaj.
Některé bylinky obsahují vitamíny, kte-
ré se vařením znehodnotí, a proto je tře-
ba čaj připravovat za studena tzv. ma-
cerováním. Nejznámější je macerování 
šípků, které tak neztratí přírodní vita-
mín C. Macerovat ale můžete také kv ět 
či list slézu, kořen ibišku, sladké dřevo, 
kozlík lékařský nebo lněné semínko. Více na www.Kohoutkova.cz

OBLÍBENÁ 

KOHOUTKOVÁ 

NA NOVÉM WEBU 

– KOHOUTKOVA.CZ
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Máte doma děti a  přemýšlíte, jak 
je zábavnou formou naučit základy 
přírodních věd? Doporučujeme web 
všeOvodě.cz, kde najdete řadu po-
kusů a  krátkých filmů nejen pro 
školní děti.

Vyzkoušejte Archimedův zákon 
ve své kuchyni

Možná si ze školy pamatujete, že hus-
tota látky je dána podílem její hmotnos-
ti a objemu. Jak to ale vysvětlit dětem, 
aby je to bavilo? Jednoduše, smícháním 
dvou kapalin s  rozdílnými hustotami 
přímo ve vaší kuchyni. Na pokus bude-
te potřebovat dvě sklenice, vodu, olej 
a tvrdší, například kartonový papír.

Proč ta voda nepřeteče?

Kolik korunových mincí se podaří do-
stat do  plné sklenice, aniž se voda 
přelije? Přece žádnou, řeknete si. Když 
je sklenice plná až po okraj a vhodíme 
do  ní těleso, musí vytlačit ven tolik 
vody, kolik zabírá prostoru… Nicméně 
není tomu tak! Na  pokus budete po-
třebovat sklenice s  rovným okrajem, 
vodu a větší množství stejných mincí.

Je těžší voda, led, nebo olej?
Co se stane s kusem ledu potopeným 
v oleji? Vyzkoušejte si jednoduchý po-
kus a  zjistěte, co je lehčí. Budete po-
třebovat vyšší lahvičku či skleničku, 

1 dcl oleje, 1 dcl teplé vody a  menší 
kus ledu a potravinářské barvivo nebo 
temperu.

Více na www.vseOvode.cz 
v sekci Pro děti.  

AKČNÍ CENA

1799 Kč

PERLIVÁ VODA
V POHODLÍ DOMOVA

BEZ TAHÁNÍ LAHVÍ
Limitovaná Vánoční edice B&W

Nejprodávanější výrobník perlivé vody JET

S VODOU MŮŽE 

BÝT I ZÁBAVA

inzerce
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Limitovaná Vánoční
edice B&W

Nejprodávanější výrobník
perlivé vody JET

PERLIVÁ VODA
V POHODLÍ DOMOVA

BEZ TAHÁNÍ LAHVÍ

AKČNÍ CENA

1799 Kč

NĚCO DOBRÉHO NA ZÁVĚR ROKU – BROSKVOVÁ BOWLE
 Co budeme potřebovat: dva brosk-
vové kompoty, 100
g pískového 
cukru, 4
dl koňaku nebo rumu, šťávu 
ze dvou pomerančů, 1
l bílého vína, 
1
l sektu, sodovou vodu na dolití.

Postup:
Okapané broskve nakrájíme na  kostič-
ky, dáme do mísy na bowli nebo do skle-
něného džbánu, zasypeme cukrem … 
(viz tajenka) … a částí vína tak, aby bylo 

ovoce zakryté. Necháme dvě hodiny 
odležet, několikrát promícháme. Pak 
přidáme vychlazenou šťávu z  broskví 
a zbytek vína. Dáme do chladničky. Před 
podáváním přilijeme sodovku a sekt.

Znění tajenky pošlete do 15. ledna 2021 e-mailem na: recepce.florentinum@veolia.com nebo na adresu Veolia Česká republika, a. s., Na Florenci 2116/15, 
110 00 Praha 1, recepce D a obálku označte heslem VODA PRO VÁS. Ze správných odpovědí bude vylosováno 30 výherců, kteří se podělí o pěkné ceny: 
20 × přístroj Sodastream a 10 × balíček z Manufaktury.


