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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 
VÁS
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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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Jak se v uplynulých deseti 
letech investovalo do

vodárenské infrastruktury?
Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.,

(VaK Hradec Králové) investovala v období 2007–2016 do obnovy 
svého majetku a jeho rozvoje přes 2,3 miliardy korun.

Hlavními zdroji fi nancování rekonstrukce vodá-
renské infrastruktury jsou nájemné od provo-

zovatele (Královéhradecká provozní, a. s.) a zisk 
společnosti zahrnující dividendu od provozova-

tele. Královéhradecká provozní navíc poskytla 
v letech 2007–2013 tzv. předplacené nájemné 
ve výši 282 mil. Kč, které bylo použito pro kon-

krétní investiční akce. Dalším významným
 zdrojem byly dotace a úvěry z programů 

Ministerstva zemědělství ČR. 
V letech 2007–2015 VaK Hradec Králové čerpal 

dotaci z Ministerstva zemědělství ČR
 v celkové výši 112 mil. Kč, úvěry dosáhly 

111 mil. Kč. U části dotovaných akcí se podílel 
na dotaci rovněž Královéhradecký kraj, v uvede-

ném období to bylo necelých 13 mil. Kč. 

K nejvýznamnějším akcím a stavbám 
uplynulého období patřily tyto:

• Nákup čistírny odpadních vod (ČOV) v Novém 
Bydžově a její následná modernizace. Kapacita 
ČOV byla navržena na zatížení z mlékárenského 
a kožedělného průmyslu. Po omezení produkce 
odpadních vod z těchto provozů bylo nezbytné 

upravit technologii ČOV, tak aby hospodárně čis-
tila odpadní vody, kde hlavní složku představují 

městské odpadní vody.
• Změna zásobení obyvatel pitnou vodou v Tře-
bechovicích pod Orebem zlepšila tlakové pomě-

ry ve vodovodní síti a měla rovněž pozitivní vliv 
na kvalitu pitné vody.

• Díky rekonstrukci a modernizaci ČOV Hradec 
Králové došlo ke snížení obsahu celkového 
dusíku na jejím odtoku do řeky Labe. Část 
vyčištěné vody z ČOV projde před vypuštěním 
do řeky přes tzv. postdenitrifi kační fi ltr. Bakterie 
usazené ve fi ltru na polystyrenových kuličkách 
odstraní z odpadní vody dusík, který přispívá 
ke zvyšování produkce řas v řece. ČOV po rekon-
strukci splňuje nejpřísnější limity obsahu dusíku 
ve vypouštěných vyčištěných vodách.
• Rekonstrukce kanalizační čerpací stanice 
na kmenových stokách B a D „U Rybáren“ 
ve Farářství v Hradci Králové zvětšila kapacitu 
čerpání a má příznivý vliv na rychlost odvádění 
odpadních vod z oblasti Pražského Předměstí.
• Výstavba splaškové kanalizace a napojení 
místních částí statutárního města Hradec Králo-
vé – Rusek a Pouchov na centrální ČOV přispěla 
ke zlepšení kvality vody v Piletickém potoce, 
do kterého už nejsou vypouštěny nedostatečně 
čištěné odpadní vody ze septiků.
• Rekonstrukce a modernizace úpravny vody 
na Orlici v Hradci Králové umožnila využívat 
úpravnu vody jako trvalý zdroj. Moderní techno-
logie zajišťují vyšší kvalitu upravené pitné vody.
Intenzifi kace ČOV v Libčanech a v Mokrém při-
spěly k účinnějšímu čištění odpadních vod, které 
jsou vypouštěny do místních vodotečí.

V období 2017–2024 plánuje VaK Hradec Králové 
obnovovat majetek v průměrné výši 229 mil. Kč 
ročně. Celkem se v tomto období použije 1,8 mld. Kč. 
Zdroji pro fi nancování plánu obnovy jsou nájemné 
za pronájem vodárenské infrastruktury ve výši 
1,5 mld. Kč (83 %) a opravy provozovatele, které mají 
charakter obnovy ve výši 0,3 mld. Kč (17 %).

Průzkum 
ukázal, že KHP 
má spokojené 
zákazníky
Letošní průzkum spokojenosti, 
který v září a říjnu 2016 provedla 
nezávislá agentura IBRS, s. r. o., 
ukázal, že celkově je spokojeno 
91 % zákazníků s úrovní služeb, 
jež poskytuje společnost Králo-
véhradecká provozní (KHP).
Respondenti v průzkumu 
ocenili vysokou profesiona-
litu zaměstnanců KHP (91 % 
je spokojeno). Dokonce 96 % 
oslovených zákazníků je také 
spokojeno s plynulostí dodávek 
pitné vody. Klienti KHP také 
dobře hodnotí kvalitu a dostatek 
poskytovaných informací 
(84 % je spokojeno). Většina 
z nich dává přednost internetu 
a zákaznické lince jako zdroji 
poskytování informací. 

V rámci průzkumu spokojenosti 
zákazníků bylo osloveno 400 re-
spondentů z majitelů rodinných 
domů, správců bytových domů 
a průmyslových zákazníků. 

Používáte vodu 
z kohoutku k pití?
 ano 
 ne

76 %

24 %
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Kontakty

Královéhradecká
 provozní, a. s.

Víta Nejedlého 893

500 03 Hradec Králové

Zákaznická linka 
841 111 213

e-mail: info@khp.cz

www.khp.cz 

Úřední hodiny 
– zákaznické centrum 
(obchodní oddělení)

Pondělí a středa 
8.00–17.00 hod.

Úterý
 8.00–14.00 hod.

Čtvrtek pouze 
domluvené schůzky

Pátek 8.00–11.00 hod.

Kontaktní místo 
Nový Bydžov

Tovární 1355 
Nový Bydžov

tel.: 495 490 320

Pondělí až pátek 
7.00–13.00 hod.

Zřizujete si vodovodní 
či kanalizační přípojku?
Rozhodnete-li se zřídit si vodovodní nebo kanalizační přípojku, 
je třeba si nejprve ověřit, zda je možné napojení na vodovodní
nebo kanalizační řad v dosahu vaší nemovitosti.

Jakmile obdržíte potřebná vyjádření, která vám 
zajistí technický útvar naší společnosti, a od sta-
vebního úřadu obdržíte povolení ke stavbě, mů-
žete začít s realizací. V této fázi je nutné navštívit 

zákaznické centrum a požádat o zřízení přípojky. 
Veškeré informace a formuláře jsou k dispozici 

také na našich webových stránkách www.khp.cz.
Některé práce nutné pro realizaci přípojky je 

možné udělat svépomocí nebo je zadat odbor-
níkům. Napojení na veřejný vodovod či na veřej-

nou kanalizaci je zásah do veřejných vodohospo-
dářských sítí, které provozujeme, proto je mohou 

provádět pouze naši pracovníci.

Vodovodní a kanalizační přípojka
Podle zákona o vodovodech a kanalizacích

č. 274/2001 Sb. , který platí od 1. 1. 2002, je vlast-
níkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, 
případně jejich částí zřízených před nabytím 

účinnosti tohoto zákona, vlastník pozemku nebo 
stavby připojené na vodovod či kanalizaci pro 

veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak.
Opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních 

přípojek uložených na pozemcích, které tvoří 
veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel infra-

struktury ze svých provozních nákladů.
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, 

ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky 
a další prostory přístupné každému bez omezení, 

tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu 
na vlastnictví k tomuto prostoru.

• Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou 
tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodo-
vodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak 
k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo 
stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovo-
du. Vodovodní přípojka není vodním dílem. 
Vnitřní vodovod je potrubí určené pro rozvod 
vody po pozemku nebo stavbě a navazuje na ko-
nec vodovodní přípojky. Vnitřní vodovod není 
vodním dílem.

• Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou 
tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní 
kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku 
k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka 
není vodním dílem.
Vnitřní kanalizace je potrubí určené 
k odvádění odpadních vod, popřípadě i sráž-
kových vod ze stavby, k jejímu vnějšímu líci. 
V případech, kdy jsou odváděny odpadní vody, 
popřípadě i srážkové vody ze stavby i pozemku 
vně stavby, je koncem vnitřní kanalizace místo 
posledního spojení vnějších potrubí. 
Tato místa jsou také začátkem kanalizační 
přípojky. Vnitřní kanalizace tedy zahrnuje 
i potrubí mimo stavbu.

Foto: © Juri Samsonov | Dreamstime.com
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Úprava cen za dodávky pitné a užitkové 
vody a za odvádění odpadních vod

Oznámení o ceně podle smluvních podmínek dodávky pitné vody 
a odvádění odpadních vod Královéhradecké provozní, a. s.

Kategorie
Kapacita 
(m3/hod.)

Normová hodnota 
průtoku Q

n 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 15 %

Dodávka 
pitné vody

Odvádění od-
padních vod

Dodávka 
pitné vody

Odvádění od-
padních vod

A 1,5 0 3,5 0 6,3 490 490 564 564

B 3,5 3,5 10 6,3 16 1 006 1 006 1 157 1 157

C 10 10 40 16 63 2 457 2 455 2 826 2 823

D 40 40 150 63 250 7 984 7 978 9 182 9 175

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

2,27 Kč za 1 m3 bez DPH 2,61 Kč za 1 m3 včetně DPH 15 %

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 vynásobe-
ním odebraného množství a pohyblivé složky ceny.
Zvýšené stočné za nadměrné znečištění odpadních vod bude nadále násobkem sazby stoč-
ného v závislosti na míře znečištění.

V Hradci Králové dne 24. 11. 2016

Poznámka: Vodoměry používané v současné době ve vodovodní síti jsou zařazeny do kate-
gorií podle jmenovitého průtoku Q

n
. Vodoměry uváděné na trh podle nové normy se jmeno-

vitým průtokem Q
3
 jsou zařazeny do příslušné kategorie v okamžiku osazení do vodovodní 

sítě. Ceny s DPH jsou uváděny jako informativní (výpočtem z ceny bez DPH).

Vážení odběratelé,

dnem 1. 1. 2017 vstoupí v platnost nové ceny za dodávky pitné vody 
a za odvádění odpadních vod. Cena byla stanovena v souladu 
s platným cenovým výměrem Ministerstva fi nancí ČR a vyhláškou 
č. 428/2001 Sb., v platném znění, a platí pro vodovody a kanalizace 

pro veřejnou potřebu provozované Královéhradeckou provozní, a. s., 
na základě smluv o nájmu a provozování s vlastníky vodovodů a ka-
nalizací. Cena na rok 2017 byla schválena rozhodnutím představen-
stva Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., ze dne 24. 11. 2016. 
Podle rozhodnutí valné hromady této společnosti ze dne 5. 12. 2007 
byla cena vodného a stočného stanovena ve dvousložkové formě. 

Pevná složka ceny je stanovena podle kapacity vodoměru vyjádřené hodnotou trvalého průtoku podle normové hodnoty zařazením 
do zvolené kategorie podle následující tabulky:

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

Odvádění odpadních vod
(stočné) v Kč za 1 m3

bez DPH včetně DPH 15 % bez DPH včetně DPH 15 %

38,92 44,76 39,60 45,54

celkem za vodné a stočné 78,52 Kč bez DPH

celkem za vodné a stočné 90,30 Kč včetně DPH

Pohyblivá složka ceny je v následující tabulce:

Pevné složky ceny pro vodné a stočné pro rok 2017
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Letos v rámci MiNiGRANTŮ 
podpořila Královéhradecká 
provozní 14 projektů
Už osm let mají zaměstnanci společností Veolia v České republice možnost požádat o podporu 
veřejně prospěšného projektu, na jehož realizaci se dobrovolnicky ve svém volném čase podílejí.

Královéhradecká provozní (KHP) v letošním roce přispěla na 14 
projektů v celkové výši 280 tisíc korun. KHP spolu s Nadačním 

fondem Veolia podpořila od roku 2008 celkem 99 projektů. Projekty 
zaměstnanců pokrývají velmi rozmanitou sféru oblastí a zájmů. 

Finanční podpora míří na sportovní aktivity dětí, na podporu aktivit 
spojených se vzděláváním dětí, ale třeba také na nákup cvičebních 

pomůcek pro děti do zá kladní školy. 

Škála aktivit, které projekty zaměstnanců pokrývají, je opravdu 
široká. Kromě projektů, činností a subjektů, které podporujeme 
dlouhodobě, se každý rok objeví také úplní nováčci. „Zaměstnanci 
jsou velmi aktivní v oblasti volnočasové práce s dětmi. Podpořili 
jsme například mladé dobrovolné hasiče z Výravy, Třebše, Starých 
Nechanic, skautský oddíl z Třebechovic pod Orebem, ale také třeba 
ekologické aktivity dětí ze základní školy Stěžery. A to je jen malý 
výčet toho, v čem jsou naši zaměstnanci ve svém volném čase aktiv-
ní a k čemu rádi přispíváme fi nančními prostředky,“ dodává Jakub 
Hanzl, generální ředitel KHP.

 I senioři mohou být on-line
V rámci programu Nadačního fondu Veolia Stále s úsměvem – Ak-
tivně po celý život naše společnost prostřednictvím spolku Moudrá 
Sovička, z. s., přispěla k realizaci kurzů pro seniory. Od září 2016 se 
mohou osoby starší 60 let přihlásit v Hradci Králové na speciální 
kurzy „Jak správně ovládat tablet nebo telefon“, dále mohou využít 
služeb „Hodinového ajťáka“, který jim pomůže vyřešit problémy 
s počítačem, tabletem nebo telefonem přímo u nich doma. 
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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
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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 
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ZDÍVKA 

NAD 
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SMYČKY
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SMYSL- 
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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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