
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 
VÁSVODA

Zákaznický magazín 
vodárenských 

společností skupiny 
Veolia Česká republika

PROSINEC 2015

Foto: © Syda Productions | Dreamstime.com
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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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Se službami 1. SčV jsou 
zákazníci spokojeni

Jako každý rok i letos

zjišťovala 1. SčV 

spokojenost 

svých zákazníků.  

Čtyři stovky respondentů 

oslovila prostřednictvím 

nezávislé agentury IBRS 

během letošního září 

a začátkem října. 

Cílem průzkumu bylo 

zjistit spokojenost s úrov-

ní poskytovaných služeb, 

s kvalitou dodávané vody 

či ověřit spokojenost 

s poskytováním 

informací a přístupem 

zaměstnanců. 

Na 92 procent dotázaných vyslovilo celkovou 
spokojenost s úrovní poskytovaných služeb, kvalitu 
pitné vody ocenilo 90 procent zákazníků. Plynulost 
dodávek vody vyhovuje dokonce 97 procentům 
klientů. Na 96 procent respondentů je spokojeno 
s profesionalitou zaměstnanců. 

Ve srovnání s minulým rokem společnost eviduje 
nárůst spokojenosti s množstvím i kvalitou poskyto-
vaných informací. Firmy a bytová družstva preferují 
jako zdroj informací především internet a zákaznic-
kou linku. U domácností pak záleží na věku a vzdě-

lání. Internet upřednostňují mladší lidé s vyšším 
vzděláním, naopak starší preferují brožury a letáky. 
Telefonický průzkum se týkal také využívání vody 
z vodovodu k pití, kterou podle průzkumu pije 
81 procent zákazníků 1. SčV, a. s. 

Závěry průzkumu bude společnost zohledňovat 
při dalším směřování jak zákaznické komunikace 
a dalším zlepšování poskytovaných služeb, tak 
především na rozšíření povědomí regionální značky 
společnosti. 

Jak jste celkově spokojen(a) s úrov-
ní poskytovaných služeb 1. SčV?

 47,8 %  velice spokojen(a)
 44,3 %  spíše spokojen(a)
 7,5 %  spíše nespokojen(a)
 0,5 %  zcela nespokojen(a)

 45,5 %  velice spokojen(a)
 44 %  spíše spokojen(a)
 10 %  spíše nespokojen(a)
 0,5 %  zcela nespokojen(a)

Jak jste spokojen(a) s kvalitou pitné 
vody?

Jak jste spokojen(a) s plynulostí 
dodávek vody?

 51 %  velice spokojen(a)
 45,8 %  spíše spokojen(a)
 2,3 %  spíše nespokojen(a)
 1 %  zcela nespokojen(a)

 Jak jste spokojen(a) s profesionali-
tou zaměstnanců 1. SčV?

 15,5 %  velice spokojen(a)
 34,8 %  spíše spokojen(a)
 1,5 %  spíše nespokojen(a)
 0,5 %  zcela nespokojen(a)
  47,8 %  nemohu posoudit, 

v poslední době jsem nepřišel(a)  
se zaměstnanci do přímého ani 
telefonického kontaktu

Zákaznické centrum 
v „novém kabátě“
Rozšířené a přebudované zákaznické centrum 1. SčV v Příbrami poskytuje mno-
hem větší komfort klientům. Smluvní agendu a další požadavky zákazníků vyřizují 
v úředních dnech pracovnice na dvou nově zřízených přepážkách. Klientům spo-
lečnost zajistila dostatek pohodlí v moderním příjemném prostředí při vyřizování 
veškerých záležitostí spojených s vodou.

Pokračování na straně 4
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Jedním z nejdůležitějších úkolů společnosti 
1. SčV je pravidelná kontrola a dodržování plně-
ní předepsaných parametrů na kvalitu pitné 
vody. Ke zvyšování kvality vody přispívá řada 
opatření. Jednoznačně nejvýznamnější akcí 
letošního roku bylo dokončení dlouho připra-
vované stavby přivaděče pitné vody Benešov 
– Sedlčany. Díky tomu je zajištěno spolehlivé 
zásobování města Sedlčany, obce Kosova 
Hora a osady Solopysky kvalitní pitnou vodou 
z vodárenské soustavy Želivka, a zároveň se 
tím vyřešily dlouhodobé potíže s nedostatkem 
vody v původních zdrojích.

1. SčV věnuje velkou pozornost problematic-
kým lokalitám, kde ve spolupráci s vedením 
měst a obcí připravuje a realizuje zásadní 

opatření, která vedou ke zvýšení kvality do-
dávané vody. Příkladem je zprovoznění nové 
linky na odstraňování arsenu a dusičnanů 
z pitné vody ve vodovodu v osadě Pořešice či 
zprovoznění provzdušňovacího zařízení  pro 
odvětrání radonu z pitné vody a pro snížení 
obsahu manganu v obci Pečice. Ke zlepšení 
režimu dodávek pitné vody a její kvality dále 
přispěje právě probíhající výstavba vodojemu 
ve Vraném nad Vltavou.

Díky všem těmto opatřením je kvalita vody do-
dávaná veřejnými vodovody provozovanými 
společností 1. SčV, a. s, velmi dobrá a ve všech 
parametrech splňuje požadavky na kvalitu 
vody pitné, předepsané platnými norma-
mi. Jde především o zákon č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, 
a prováděcí Vyhlášku Ministerstva zeměděl-
ství ČR č. 252/2004 Sb., v platném znění, kterou 
se stanoví požadavky na kvalitu pitné vody 
a rozsah a četnost její kontroly.

Jaké služby mohou zákazníci využívat?  
• Příjem žádostí o přípojku, osazení vodoměru,
• uzavírání a změny odběratelských smluv,
• poskytování informací ohledně smluvních vztahů, odečtů vodomě-

rů a fakturace,
• řešení reklamací a stížností,
• zřízení služby SMS In fo,
• sjednání termínu na výměnu vodoměru.

Zákaznické centrum 
v „novém kabátě“

Pro případ urychlení osobní schůzky je zákazníkům k dispozici 
rezervační systém, který je však možné využít pouze mimo 
návštěvní dny, to znamená v úterý a ve čtvrtek. Tato služba slouží 
každému, kdo má přístup na internet. Zákazník se může objednat 
k osobní návštěvě na kontaktním místě a e-mailem obdrží závaz-
né potvrzení rezervace.

Způsob rezervace je velice jednoduchý a zaručí zákazníkovi 
vyřízení záležitosti bez čekání ve frontě. Rezervační formulář je 
k dispozici na webových stránkách společnosti www.1scv.cz. 

Další výhodou této služby je – v případě potřeby – zajištění 
přítomnosti odborného referenta, který bude díky včasné infor-
movanosti na jednání již připraven. Zákazník tak své záležitosti 
vyřídí rychle, bez zbytečného čekání a v termínu, který se mu 
hodí.

Kvalita dodávané pitné vody 
je pro 1. SčV prioritou

Nemáte 
aktivovanou 
službu 
SMS INFO?

Mezi nejčastěji a nejvíce 
využívanou službu patří 

 rozesílání informací 
o haváriích či plánova-
ných odstávkách pro-

střednictvím SMS. Služba 
je poskytována zdarma.

O výpadku dodávek vody 
se tak dozvíte první!

V případě zájmu se 
obraťte na zákaznickou 

telefonní linku 840 111 322 
nebo se registrujte 

na www.1scv.cz. 
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Již poosmé dostali zaměstnanci společnosti 1. SčV možnost získat pro-
střednictvím Nadačního fondu Veolia fi nanční příspěvek na podporu 
veřejně prospěšných projektů v maximální výši 50 tis. korun.

Oblastí, ve kterých se zaměstnanci skupiny Veolia ve volném čase 
angažují, je celá řada. Teprve až díky MiNiGRANTŮM® je možné zjistit, 
kolik zaměstnanců se dobrovolně angažuje ve svém volném čase 
v různých neziskových organizacích či se snaží nezištně pomoci 
druhým. A právě oni jsou zárukou, že jsou fi nanční prostředky využity 
tím správným směrem. V letošním roce uspělo se svou žádostí celkem 
sedm projektů, mezi něž bylo rozděleno 253 tisíc korun.

Finanční podporu získalo Dobrovolnické centrum Oblastní nemocnice 
Příbram, které peníze využije na zlepšení prostředí Dobrovolnické-
ho centra na oddělení následné péče ONP Příbram pro pravidelné 
skupinové aktivity dlouhodobě nemocných, pořádané dobrovolníky. 
Další grant pomůže při léčení těžce nemocné Terezky, jež  trpí leukémií. 
V souvislosti s podporou biodiverzity byli úspěšní žadatelé o pomoc 
s rozšířením chovu včel. Z nového teepee se budou těšit skauti z Mořiny 
a grant využijí také účastníci dětského letního tábora kombinovaného 
pro děti s postižením i bez postižení.

Firemní dobrovolnictví je jednou z podob společenské odpovědnosti 
celé skupiny Veolia, a to velmi významnou a organizacemi vyhledáva-
nou. Opět po roce se skupina dobrovolníků z řad 1. SčV sešla v Domově 
pod hrází v Pečičkách, aby pomohla s podzimním úklidem parkových 
ploch. Vedení domova připravilo pro své uživatele sportovní den 
a i v tomto případě využilo dobrovolníky jako asistenty u klientů, kteří 
jsou odkázáni na pomoc druhých.

MiNiGRANTY® opět pomáhaly

Za osm let trvání projektu MiNiGRANTŮ®

 bylo ve společnosti 1. SčV podpořeno 36 projektů 

za téměř 1,3 milionu korun.

Vodohospodáři konali dobro

Pomoc dobrovolníků využila i Oblastní nemocnice Příbram v sou-
vislosti s rekonstrukcí oddělení Léčebny pro dlouhodobě nemocné 
pacienty. Akce se uskutečnila v rámci projektu Zlepšení prostředí pro 
skupinové aktivity Dobrovolnického centra na oddělení následné 
péče, na který Oblastní nemocnice získala fi nanční podporu v rámci 
MiNiGRANTŮ®. Dobrovolníci pomohli s natíráním zárubní u dveří na 
pokojích pacientů,  a přispěli tak ke zvelebení prostor celého oddělení. 
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Kontakty pro zákazníky

Zákaznické centrum
Příbram

Náměstí T. G. Masaryka 157

261 01 Příbram

Otevírací doba:

PO a ST: 8.00–17.00 hod.

ÚT a ČT: pouze po předchozí dohodě

PÁ: 8.00–12.00 hod.

Zákaznická linka: 840 111 322

Říčany

Ul. 17. listopadu 51/1, 251 01 Říčany

Jesenice u Prahy

Říčanská 375, 252 42 Jesenice

Mníšek pod Brdy

Pražská 21, 252 10 Mníšek pod Brdy

Sedlčany

Šafaříkova 357, 264 01 Sedlčany

Český Brod

Průmyslová 203, 282 01 Český Brod

Kontaktní místa

Otevírací doba  na všech kontaktních místech:

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.

Odpadní vody lze čistit i v malém. 
Využijte domovní ČOV!

Přestože řada obcí vybudovala v posledních letech 
nové čistírny odpadních vod, stále existuje nemálo domů,

které se na veřejnou kanalizaci nemohou napojit. I majitelé těchto 
nemovitostí však mají podle zákona o vodách povinnost zajistit 

nezávadné zneškodnění odpadních vod. 

V minulosti bylo zvykem, že odpadní voda 
z domu prostě zmizela, jen tak odtékala 
do jímky s přepadem a dále do různých 
trativodů nebo se vyčerpala na zahradu 
či odvezla na pole. Tento postup je dnes 
nejen nepřijatelný kvůli ochraně životní-
ho prostředí, ale také za něj hrozí vysoké 
pokuty při kontrolách vodoprávních úřadů 
nebo České inspekce životního prostředí. 
A podobných kontrol v poslední době 
přibývá.
Zbývají tedy pouze dvě možnosti, jak se 
svých odpadních vod zbavit bez obav 
z postihu: buď vybudovat a pravidelně 
za peníze vyvážet žumpu, nebo postavit 
domovní čistírnu odpadních vod (ČOV). 
Zatímco ze žumpy je nutné vodu odvážet 
fekálním vozem na nejbližší ČOV, domovní 

ČOV vyčistí vodu tak, že se může vypouš-
tět do blízkého potoka, zalévat s ní nebo ji 
zasakovat na vlastním pozemku. Náklady 
na vyvážení tak zcela odpadají.
Výstavba domovní ČOV není bez rizika. Je 
vždy proto dobré poradit se předem s ne-
závislým odborníkem. Konzultace v této 
oblasti nabízejí vodohospodáři z 1. SčV, a. s., 
kteří mají nejen potřebné vzdělání, ale i le-
tité zkušenosti s provozem jak domovních, 
tak obecních ČOV.
Pomoc odborníků je potřebná i během 
provozování domovní ČOV.  Z většiny 
domovních ČOV je třeba odebírat a analy-
zovat vzorky,  někdy je nutná kontrola od-
borně způsobilou osobou. I odběry vzorků 
a poradenství při provozu ČOV nabízejí 
kvalifi kovaní vodohospodáři z 1. SčV, a. s. Domovní čistírna odpadních vod (ČOV)
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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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