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KRÁSNÉ VÁNOCE 
A DO NOVÉHO ROKU 
HODNĚ ŠTĚSTÍ 
A PEVNÉ ZDRAVÍ!

VODA
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Děkujeme, že pomáháte s námi.

→ eshop.nfveolia.cz

Zakoupením dárků, 

které pomáhají, uděláte 

radost sobě či svým blízkým. 

Zároveň podpoříte náš 

dobročinný projekt Vraťme 

vodu přírodě zaměřený 

na záchranu a obnovu

mokřadů v ČR.

Naskenujmě!

Společně

vracíme vodu

přírodě

HEREC JIŘÍ LÁBUS POKŘTIL DALŠÍ 

ZE SÉRIE KNIH H
2
O

ECOISTA – NOVÁ 

PLATFORMA 

EKOLOGICKÉ 

TRANSFORMACE

Co spojuje tak rozdílné osobnosti, 
jakými jsou teolog a etik Marek Orko 
Vácha, lesník a politik  Tomáš Czernin 
nebo velký znalec gastronomie Pa-
vel Maurer? Všichni si uvědomují, že 
v otázce boje proti klimatické změně je 
doslova za minutu dvanáct a že změnit 
náš dosavadní způsob života musíme 
my všichni. 

Jejich příběhy a glosy si můžete přečíst 
na novém webu www.ecoista.cz, který 
vzniká za podpory skupiny Veolia v Čes-
ké republice.

Na novém webu se můžete těšit nejen 
na pravidelné rozhovory se zajímavý-
mi osobnostmi, které mají k  ekologii 
co říct, ale také na reportáže z netra-
dičních míst a na inspirativní projekty 
z České republiky i z celého světa.

Z  dílny osvědčené autorské dvo-
jice spisovatele Petra Stančíka 
a  výtvarnice Galiny Miklínové se 
na pultech knihkupectví objevila už 
čtvrtá knížka ze série H2O. Knížku 
s  názvem H2O a  záhada Zlaté slzy 
uvedl do života spolu s autory herec 
Jiří Lábus, který jí v audioverzi pro-
půjčil svůj hlas. Vydání knihy podpo-
řila skupina Veolia Česká republika.

Čtenáři se mohou těšit na  létající do-
dávku s basetím čumákem, nové rejdy 

starého dobrého zlosyna profesora Vul-
pese i šikovné packy mluvícího kuňáka 
Kuneše. Hlavní hrdinové najdou v tajné 
komnatě Zlatou slzu, ztracený vyná-
lez barokního alchymisty Vejcoloupa. 
S pomocí Zlaté slzy se vydají na cestu 
do vesmíru, kde objeví planetu Protize-
mi ve tvaru žloutkového věnečku.

Předchozí díly získaly ocenění Zlatá 
stuha 2018 v kategorii beletrie pro děti 
a vydány byly ve Španělsku, ve Slovin-
sku nebo v Chorvatsku.
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Jak jste celkově spokojen/a s úrovní poskytovaných 
služeb vašeho dodavatele pitné vody a provozovatele 
kanalizace?

Velice spokojen/a
Spíše spokojen/a
Spíše nespokojen/a
Zcela nespokojen/a

Jak jste konkrétně spokojen/a s kvalitou pitné vody?

Velice spokojen/a
Spíše spokojen/a
Spíše nespokojen/a
Zcela nespokojen/a

54 %

43 %

2 %

1 %

55 %

40 %

4 %

1 %

Stejně jako v minulých letech spo-
lečnost 1. SčV zadala průzkum 
spokojenosti zákazníků se služ-
bami, které poskytuje. Tento prů-
zkum probíhá každoročně, a  to už 
od roku 2008. Jsou v něm zařazeni 
jak individuální zákazníci, tak by-
tová družstva a  firmy. A  jak letos 
dopadl?

Z  celkového počtu 450 dotazova-
ných projevilo celkovou spokojenost 
s úrovní služeb 97	% zákazníků. V po-
rovnání s  minulým rokem tak zůstává 
celková spokojenost u většiny sledo-
vaných parametrů přibližně na  stejné 
úrovni.

S  kvalitou dodávané vody je spokojeno 
95	% dotazovaných. Kohoutkovou vodu 
k pití používá přibližně stejné procento zá-
kazníků, zhruba 81	%. Z výsledků vyplývá, 
že vodu z kohoutku více pijí ženy.

Probíhající druhá vlna pandemie covi-
du-19 ovlivnila výsledky, které se tý-
kají návštěv na zákaznických centrech. 
Vzhledem k  epidemii zájem o  osobní 
kontakt poklesl, naopak ale vzrostl 
počet těch, kteří využívají zákaznické 
linky či vyhledávají informace na webo-
vých stránkách společnosti.

Spokojenost jak s  profesionalitou za-
městnanců (96 %), tak s plynulostí do-

dávek vody (97	% spokojeno) zůstává 
na úrovni předchozích let. Práci odečí-
tačů hodnotí kladně 99	% dotázaných.

Oblíbená služba SMS info, prostřed-
nictvím které vodárny informují o  ha-
váriích nebo plánovaném přerušení 
dodávek vody, byla hodnocena 94 %. 
Hodnocení 100	% si získala spokoje-
nost zákazníků s jejich on-line zákaz-
nickým účtem.

Telefonický průzkum, který provedla ne-
závislá výzkumná agentura IBRS – Inter-
national Business and Research Servi-
ces, uskutečnil se od 13. září do 10. říj-
na 2021.

I  V ROCE PANDEMIE BYLI ZÁKAZNÍCI 

SE SVÝMI VODÁRNAMI SPOKOJENI

Z důvodu pandemie covidu-19 pra-
cují zákaznické centrum a  kon-
taktní místa společnosti 1. SčV 
v režimu, který je bezpečný jak pro 
zákazníky, tak i  pro zaměstnance. 
Stále tedy pokračuje trend, kdy 
společnost upřednostňuje využí-
vání rezervačního systému.

Schůzku je možné sjednat  jak on-
-line na  webových stránkách společ-
nosti www.1scv.cz, tak telefonicky 
na  kontaktní lince 840  111  322 nebo 
601 275 275.

Způsob rezervace je velice jednoduchý 
a zaručí zákazníkovi vyřízení záležitosti 
bez čekání ve  frontě. Rezervační for-

mulář je k dispozici na webových strán-
kách společnosti www.1scv.cz. 

Další výhodou této služby je v  případě 
potřeby přítomnost odborného refe-
renta, který je předem informován, 

a proto už připraven na jednání. Zákaz-
ník tak své záležitosti vyřídí rychle, bez 
zbytečného čekání a v termínu, jenž se 
mu hodí. Při osobních návštěvách jsou 
striktně dodržována veškerá nařízená 
bezpečnostní opatření. 

S REZERVACÍ VŠE VYŘÍDÍTE 

BEZPEČNĚ A RYCHLE
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S nadcházejícím příchodem zimy je 
důležité nezapomenout na  zabez-
pečení vodoměrů a  vodovodních 
přípojek. Před nástupem nejchlad-
nějšího období je vhodné zkont-
rolovat, zda je vodoměr umístěn 
ve vytápěné místnosti. 

Teploty v  ní by se měly pohybovat nad 
nulou, okna by měla být zavřená a potrubí 
obaleno nesavým izolačním materiálem. 
Pokud jsou vodovodní přípojky mimo ob-
jekt, například ve  vodoměrné šachtě, je 
třeba je zabezpečit polystyrénovou des-
kou nebo pytlem s drceným polystyrenem. 

Šachta musí být navíc pečlivě uzavřena, 
aby ji nemohla zaplavit povrchová voda. 
Náchylné k  zamrznutí jsou vodoměry 
zejména v  místě, kde potrubí vychází 
z  objektu. Často se stává, že při stav-
bě objektu nebyla dodržena potřebná 
hloubka pro jeho uložení, a  zamrznutí 
vody je tak při silnějších mrazech velice 
pravděpodobné.

Vyplatí se průběžně kontrolovat i vo do-
vodní zařízení na chatách či chalupách. 
V případě, že jsou odběry vody minimál-
ní, nebo dokonce žádné, je nutné rozvo-
dy vody úplně vypustit.

Za škody na vodoměru, které vzniknou 
jeho nedostatečnou ochranou, plně 
zodpovídá podle zákona odběratel.

CHRAŇTE SVÉ 

VODOMĚRY 

PŘED MRAZEM

Nepříznivým trendem poslední do-
by jsou tolik diskutované vlhčené 
ubrousky, které lidé stále častěji 
splachují do  toalety. Protože jsou 
však tyto ubrousky jiného složení, 
mají i  odlišnou schopnost rozpadu. 
Zatímco běžný toaletní papír se roz-
loží rychle, vlhčený ubrousek nikoli. 

Vlhčené ubrousky jsou – na rozdíl od toa-
letního papíru – vyráběny z  netkané 
celulózy s  dlouhými vlákny, částečně 
i z plastů. V k analizaci tak dokážou způ-
sobit velké problémy. Díky své odolnosti 

proti roztržení mohou vlhčené ubrousky 
ucpat kanalizaci, čerpadla i celé čistírny 
odpadních vod. To má nakonec dopad 
na  naši peněženku, protože vyčištění 
ucpaného odpadu či oprava čerpadla 
není zadarmo.

Ochrana životního prostředí

Vlhčených ubrousků se také týká směr-
nice o  zákazu jednorázových plastů, 
kterou schválila Rada Evropské komise. 
Jejím cílem je ochránit životní prostředí 
před jednorázovými plasty, které tvoří 
více než 80 % mořského odpadu. Ten se 

kvůli pomalému rozkladu hromadí, a tím 
přímo ohrožuje řadu živočichů, jako jsou 
mořské želvy, tuleni, velryby, ptáci, ale 
také ryby a korýši.

Společnost 1. SčV se proto touto ces-
tou snaží apelovat na  všechny odběra-
tele, aby likvidaci podobného odpadu 
prováděli jinak než splachováním do 
kanalizace. K  likvidaci upotřebených 
vlhčených ubrousků lze použít nádoby 
na  tříděný odpad, směsný komunální 
odpad apod. Výrazným způsobem se tím 
usnadní čištění a údržba kanalizační sítě.

Vánoce jsou časem hodování, a tak 
téměř na  žádné sváteční tabuli 
nechybí smažený kapr či řízky. Ob-
dobí je to náročné nejen pro naše 
zažívání, nadměrnou zátěž pociťují 
i  lidé starající se o  kanalizační po-
trubí a čistírny odpadních vod.

Proč? Většina Čechů totiž stále spla-
chuje použité kuchyňské tuky do odpa-
du. A to je zásadní chyba.

Ucpu, ucpeš, ucpeme

Pokud vyléváte použitý tuk do záchodu 
nebo do  výlevky dřezu, koledujete si 
o problém. Tuk se totiž usazuje na stě-
nách kanalizace, kde tuhne a  nabaluje 
na sebe další a další nečistoty. Lepí se 
na  něj ubrousky, hygienické potřeby, 
hadry a  další odpady. Důsledkem, kte-
rý můžete pocítit i vy na vlastní kůži, je 
ucpaný odpad nebo zatopení vašeho 
bytu či nemovitosti znečištěnou vo-

dou. Setkat se můžete i s nepříjemným 
zápachem rozkládajícího se tuku, který 
se může kanalizačními vstupy šířit uli-
cemi. Pokud jde o tuk z  pánve, kde ho 
není takové množství, stačí nádobu 
utřít papírovou utěrkou a vyhodit ji do 
komunálního odpadu. Tuk z  fritézy lze 
přelít do uzavíratelné lahve, kterou je 
pak možné odvézt do sběrného dvora 
nebo vložit do speciálních kontejnerů 
na použité oleje.

VÁNOCE BEZ PŘEDSMAŽENÝCH 

STAROSTÍ

VLHČENÉ UBROUSKY 

DO TOALETY NEPATŘÍ
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V rámci 14. ročníku projektu MiNi-
GRANTY rozdělila 1. SčV prostřed-
nictvím Nadačního fondu Veolia 
220 tisíc korun. Letos tak 1. SčV 
podpořila celkem sedm projek-
tů. Oblasti působení, pro které 
zaměstnanci pomoc žádají, jsou 
velmi různorodé. Jde o  podporu 
biodiverzity a  ochranu životního 
prostředí, volnočasové aktivity či 
pomoc handicapovaným.

Finanční příspěvek získal například pro-
jekt výsadby stromořadí vícedruhových 
dřevin. Účelem je jak vytvoření nového 
krajinného prvku, tak zároveň nauč-
ného, kdy bude každý strom označen 
názvem a  stručným popisem. V  jeho 
těsné blízkosti vyroste – díky finanční 
podpoře – motýlí louka osázená směsí 

trav a  bylin poskytujících potravu pro 
čím dál vzácnější motýly, včely a různé 
druhy hmyzu.

Podporu dostali i  mladí rybáři, kteří 
získané prostředky využijí na  pořízení 
rybářského vybavení. Dalšími úspěšný-
mi žadateli byla lesní mateřská školka 
Kozičínský Klabánek, mladí hasiči SDH 
Heřmaničky či spolek Radost Příbra-
máčkům, který tak obdržel finance pro 
intenzivní rehabilitace malé Laurinky 
trpící vzácným onemocněním vyžadují-
cím soustavnou celodenní péči.

Za  čtrnáct let existence programu Mi-
NiGRANTY věnoval Nadační fond Veo-
lia na  granty zaměstnanců 1. SčV již 
2,7 milionu korun, a podpořil tak 73 růz-
ných projektů.

KDE POMÁHAJÍ MiNiGRANTY?

Na  padesát seniorů ze spolku FIT 
SENIOR Příbram potvrdilo, že věk 
je pro ně jen číslo. Vědí, jak na  něj 
i po šedesátce i sedmdesátce. Před-
vedli to na workshopu Davida Hufa, 
vícenásobného mistra světa a Evro-
py ve sportov ním aerobiku, věnova-
ném nordic walkingu.
Jak vnímá a prožívá věk i po osmdesát-
ce, prozradila na besedě, která následo-
vala, paní Vlasta Šrámková (Pešková), 
čtvrtá v  hodu oštěpem na  olympiádě 
v Římě v roce 1960 a příbramská rodač-
ka. Ptal se jí redaktor České televize 
Jakub Bažant spolu s mnoha účastníky 
akce, uskutečněné s podporou Nadač-
ního fondu Veolia a 1. SčV.

KONTAKTY 
PRO ZÁKAZNÍKY
Zákaznická linka: 840 111 322 
nebo 601 275 275

Zákaznické centrum
Příbram
Novohospodská 93
261 01 Příbram IX

Kontaktní místa
Říčany
Kolovratská 1476 
251 01 Říčany

Jesenice u Prahy
Říčanská 375 
252 42 Jesenice

Mníšek pod Brdy
Pražská 1616 
252 10 Mníšek pod Brdy

Sedlčany
Šafaříkova 354 
264 01 Sedlčany

Český Brod
Suvorovova 1568 
282 01 Český Brod

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00–11.00, 
12.00–17.00 hod.
ÚT a ČT: pouze po předchozí 
dohodě
PÁ: 8.00–12.00 hod.

Čelákovice
Na Požárech 1882 
250 88 Čelákovice

OTEVÍRACÍ DOBA 
PO a ST: 8.00–12.00, 
13.00–17.00 hod.
ÚT a ČT: pouze po předchozí 
dohodě
PÁ: 8.00–12.00 hod.

VĚK JE JEN ČÍSLO
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 S VEOLIÍ 

DĚLÁME 

BEZVADNÉ VĚCI

S ředitelem Českého svazu ochrán-
ců přírody (ČSOP) Petrem Stýblem
jsme si povídali o klimatické změně, 
o  tom, jak z  vodárenských areálů 
vytvářejí malé přírodní ráje, i o tom, 
co může udělat každý z nás. 

Je klimatická změna mediální 
bublina, nebo v přírodě skutečně 
vidíte její dopady?

To je těžká otázka. Změna je základem 
přírody a prokázat, že se tak děje v dů-
sledku klimatu, je velmi obtížné. Může-
me ale říci, že v posledních letech v pří-
rodě pozorujeme výrazně více změn 
než dříve. To svědčí o tom, že se oprav-
du něco děje a  jedním z  důvodů může 
být i klimatická změna. 
Nově u nás například žijí některé druhy 
teplomilných zvířat. Poměrně běžně 
dnes narazíte na  vlhu, malého ptáčka, 
který se vyskytuje spíše u  Středo-
zemního moře. Rozmnožuje se tady 
dokonce i  šakal, který normálně žije 
u  Černého moře. A  díky mírným zimám 
v posledních letech u nás úspěšně pře-
zimují čápi, nadmíru se daří ledňáčkům, 
ale také třeba invazivním nutriím.
Velkým tématem je i voda v krajině. Ně-
kolik let bylo extrémní sucho. Potoky 
běžně vyschly až k  pramenům, byl ne-

dostatek povrchové vody a vzápětí nás 
postihly extrémní deště a  povodně. To 
vše nasvědčuje tomu, že změna klima-
tu je reálná, a v přírodě jsou její důsled-
ky skutečně vidět.

V ČSOP pracujete téměř třicet let. 
Je za tu dobu možné vidět přínosy 
projektů?

Kéž by to tak bylo. V ČSOP se snažíme 
podporovat pestrost, kterou kolem 
sebe vidíme, a  jsme hodně zaměření 
na lokálnost. Nemáme velké vize. Spíše 
se s pokorou snažíme pomáhat přírodě, 
tak aby si pak dokázala pomoci sama. 
Nemůžeme si hrát na  to, že přírodu 
zachraňujeme. Příroda je dostatečně 
mocná na to, aby s námi zamávala, jak 
bude chtít. 

ČSOP má sedm tisíc členů. Je tak 
velká členská základna českým 
specifikem, nebo je to běžné i jin-
de v Evropě?
Jsou mnohem větší organizace, než 
jsme my. Například britský National 
Trust má dokonce dva miliony členů, 
většina z nich ale přispívá jen finančně. 
U  nás byla velká část členů aktivních, 
dnes už se to také mění. Lidé mají mno-
hem méně času, a proto přispívají raději 
finančně.

Pokud nás čte někdo, kdo by se 
chtěl zapojit, co má udělat?
Najít si na  webu nejbližší lokální orga-
nizaci ČSOP a kontaktovat ji. Nebo na-
psat k  nám na  centrálu a  my kontakt 
velmi rádi zprostředkujeme. 

Máte také řadu firemních part-
nerů. Spolupracujete například 
s vodárenskými společnostmi ze 
skupiny Veolia. Jak to celé začalo?
Projektem Ukliďme svět a hned vzápětí 
jsme přešli na  přeměnu vodárenských 
areálů, kde jsme postupně zřizovali 
květnaté louky, instalovali budky pro 
ptáky, hmyzí domečky a  pomáhali 
i s udržováním ploch. Za deset let jsme 
tímto způsobem přeměnili 47 vodáren-
ských areálů po celé České republice.

Proč je to důležité?
Má smysl, aby každý jednotlivec začal 
sám u  sebe a  mnohonásobně to platí 
pro firmy. Bylo by skvělé, kdyby to, co 
dělá Veolia, rozjely i  další české firmy. 
A  nedávaly statisíce na  vysazování 
stromů, což nemusí být a většinou ani 
není dobře. Zní to sice skvěle, firma si 
odškrtne kolonku „pomáháme přírodě“ 
a nikdo už nechce vidět, že hodně stro-
mů za několik let stejně uschne. Spous-
ta firem má přitom rozsáhlé areály jako 

Petr Stýblo, ředitel Českého svazu 

ochránců přírody
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(ČSOP) je nevládní nezisková or-
ganizace, která se zabývá ochra-
nou přírody a  krajiny. Po  celé 
republice působí zhruba 350 
základních organizací, v  nichž je 
zhruba 7  000 členů, profesionál-
ních odborníků, zkušených dobro-
volníků i těch, kteří prostě jen mají 
rádi přírodu.

ČESKÝ SVAZ 

OCHRÁNCŮ

PŘÍRODY

vodárenské společnosti, které je mož-
né obnovit a vrátit zpátky přírodě. 

Byla Veolia první velkou firmou, se 
kterou jste začali spolupracovat?
Ano. První velkou nestátní firmou. Del-
ší spolupráci v  ochraně biodiverzity 
máme s Lesy České republiky, ale to je 
státní podnik. 

Co dalšího společně děláte?
 Vykupujeme cenné přírodní lokality a  ob-
novujeme na nich mokřady. Vody v krajině 
ubývá a mokřady mizí, i když už dnes všich-
ni vědí, jak moc jsou důležité. V  důsled-
ku špatně postavených zemědělských 
dotací se stále ve velkém likvidují, vlivem 
špatné stavební legislativy na nich dokon-
ce stavějí i  hypermarkety. Už mnoho let 
Veolia podporuje sbírku Místo pro přírodu 
a  díky tomu můžeme vytipované cenné 
přírodní lokality vykupovat, a tím je ochrá-
nit. Podporu Veolie využíváme i na obnovu 
mokřadů tam, kde dříve byly a  vlastníci 
pozemků souhlasí s jejich obnovou.

S Veolií jste realizovali řadu 
projektů. Vzpomenete si na jeden, 

který by si zasloužil větší zviditel-
nění?
Děláme spolu bezvadné věci a  málo 
se o  nich ví. Já být Veolií, vytahuji se 
ještě víc… Práce jsme udělali spoustu 
a efekt v přírodě to zjevně má. Z vodá-

renských areálů se hodně povedla na-
příklad pražská Flora, kam se dnes jezdí 
dívat botanici z celé republiky – dokon-
ce až z  Bílých Karpat, kde jsou v  této 
oblasti opravdu hodně daleko. Upro-
střed Prahy jsme totiž obnovili úžasnou 
kvetoucí louku plnou vzácných bylin. 
Je to až neuvěřitelné. Flora je důkazem 
toho, že to má fakt smysl. Začít se ale 
dá kdekoliv, dokonce i na balkoně.

S čím třeba?
Třeba s tím, že na něj dáte misku s vo-
dou, kterou ptáci a  hmyz ve  městě 
těžce hledají. Je to hloupost, která má 
uprostřed města obrovský efekt. 
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Může být život na planetě ve tvaru žloutkového věnečku? Dokážou kachny způsobit státní převrat? Kdo vynalezl 
kosmickou loď na parní pohon? O tom všem se dočtete v nové knížce s názvem H2O a záhada Zlaté slzy. V názvu 
a vzorci vody H2O jsou ukrytí hlavní hrdinové knihy – viz tajenka. 

Knihu opět vytvořila osvědčená autorská dvojice spisovatel Petr Stančík a výtvarnice Galina Miklínová. Napínavá sci-fi plná vti-
pu, zajímavostí a obrázků vychází s podporou společností skupiny Veolia Česká republika. Je vhodná pro čtenáře od 9 do 15 let, 
ale bavit bude i rodiče.

Znění tajenky pošlete do  15. ledna 2022 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 50 výherců, kteří se podělí o  pěkné ceny: 
10 × přístroj Sodastream a 40 × kniha H2O a záhada Zlaté slzy.
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