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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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PRŮZKUM POTVRDIL STABILNĚ 

VYSOKOU SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ

Společnost MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ se u svých zákazníků těší vy-
soké spokojenosti, ať už s celkovou 
úrovní služeb nebo  s  poskytova-
ným zákaznickým servisem. Tyto 
závěry přinesl průzkum z  přelomu 
září a října, který připravila a reali-
zovala společnost IBRS.

Z průzkumu vyplynuly především 
následující poznatky:
• s  celkovou úrovní služeb MORAVSKÉ 

VODÁRENSKÉ bylo spokojeno celkem 
97	% respondentů. Na desetistupňové 
škále tázaní hodnotili celkovou kvalitu 
služeb v  průměru 8,1 bodu z  maximál-
ních deseti. Spokojenost s  profesiona-
litou zaměstnanců je stejná jako v roce 
2020, stejně jako spokojenost s dostat-
kem i kvalitou poskytovaných informací,

• spokojenost s  kvalitou pitné vody 
v roce 2021 projevilo 94	% zákazníků 
a  97	% bylo spokojeno s  plynulostí 
dodávek vody,

• 73	% odběratelů, kteří v  posledním 
roce využili zákaznických služeb spo-
lečnosti, uvedlo, že získat odpověď 
na  položenou otázku či vyřešit kon-
krétní požadavek pro ně bylo „snad-
né“. Kvalitu zákaznického servisu 
společnosti ohodnotili na pětibodové 
stupnici celými čtyřmi body.

Vzhledem ke  karanténním opatřením, 
která citelně zasáhla do  komunikace 

odběratelů se zákaznickým centrem, 
se v letošním průzkumu kladl velký dů-
raz na zkušenosti s vyřizováním zákaz-
nických požadavků: 37	% respondentů 
odpovědělo, že koronavirová pandemie 
ovlivnila způsob, jakým své požadavky 
vyřizovali.

Nejoblíbenějším způsobem řešení poža-
davků byla zákaznická linka, již využívala 
přibližně polovina všech dotazovaných, 
především pak z  řad individuálních od-
běratelů. Bytová družstva a  firmy vy-
užívaly spíše internet. U  všech skupin 
respondentů vzrostla znalost zákaznic-
kého portálu či aplikace. Se svým zákaz-

nickým účtem bylo spokojeno celých 
98	% uživatelů.

Službu SMS info, jejímž prostřednic-
tvím MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ  zdarma 
informuje o velkých haváriích vodovodu 
či kanalizace nebo plánovaných přeru-
šeních dodávek vody, znalo 94	% dotá-
zaných.

Telefonického dotazování CATI se zú-
častnilo celkem 770 respondentů pře-
vážně z  řad individuálních odběratelů 
vody. Segment správců bytových domů 
nebo bytových družstev byl zastoupen 
60 respondenty, stejný počet byl vy-
brán také za segment firem a průmys-
lových zákazníků.

Od roku 2008 zavádí MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ technologii dálkové-
ho on-line odečtu vodoměru. V prů-
běhu tří let bylo namontováno více 
než 6,5 tisíce odečtových hlavic. 

Prvotním záměrem bylo zajistit bez-
pečnost jejích zaměstnanců při vstu-
pu do nebezpečných šachet. S  po-
stupným navyšováním počtu těchto 
hlavic se pak byl kladl důraz na efek-
tivitu a SMART hlavice jsou instalo-
vány vždy v  celé vytipované oblasti. 
Předmětem dálkového odečtu Voda-
-on-Line je připojení fakturačního vo-

doměru zákazníka do systému dálko-
vého odečítání a umožnění přístupu 
k informacím o spotřebě vody v  jeho 
objektu. Vodoměr je připojen do sys-
tému dálkového odečítání prostřed-
nictvím bezdrátového snímače s ga-
rantovanou životností po dobu osaze-
ní vodoměru.

Zřízením Voda-on-Line získají zákaz-
níci detailní údaje o průběhu spotřeby 
vody v reálném čase v podobě přehled-
ných tabulek a grafů. Ve vývoji je také 
možnost kontroly nad spotřebou vody 
v podobě automatického upozornění 

na anomální stavy podle předem zvo-
lených alarmů. Pro každý alarm bude 
možné zvolit jiný komunikační kanál po-
dle svých preferencí. Zákazník má vše 
přehledně zobrazené na svém zákaz-
nickém účtu na webovém portálu nebo 
v mobilní aplikaci Moje Veolia.

Instalace SMART hlavic není přínosem 
pouze pro zákazníka, ale také pro spo-
lečnost. Kromě nahrazení práce odečí-
tačů eliminujeme chybně nahlášené sa-
moodečty, snižujeme náklady na jejich 
získávání a je možné také včas zachytit 
poruchu na vodovodním řadu.

Ano, velice
Spíše ano
Spíše ne
Vůbec ne

Jak jste celkově spokojen/a 
s úrovní poskytovaných služeb 
vašeho dodavatele pitné vody 
a provozovatele kanalizace?

59,9 %

37,3 %

2,6 %

0,2 %

Ano, velice
Spíše ano
Spíše ne
Vůbec ne

Jak jste konkrétně spokojen/a 
s kvalitou pitné vody?

56,4 %

37,7 %

5,6 %

0,3 %

VODA-ON-LINE A JEJÍ VÝHODY
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S  blížícím se zimním obdobím je 
třeba dobře zabezpečit své vo-
doměry před mrazem. Poškození 
vodoměru se mnohdy zjistí až při 
dalším odečtu vody nebo i za něko-
lik měsíců, kdy už došlo k  velkým 
škodám.

Vodoměr by měl být umístěn ve  vytá-
pěné místnosti nebo dobře izolován 
vhodnými, voděodolnými izolačními ma-
teriály. Pokud se vodoměr nachází ve 
vodoměrné šachtě, raději zkontrolujte, 
zda je šachta pečlivě uzavřena a  její 
vstup zabezpečen tak, aby ji nemohla 
zaplavit povrchová voda. V  zimě je na-
víc dobré poklop šachty přikrýt tepel-
nou izolací, například polystyrenem.

Po kud je vodoměr umístěn ve  sklep-
ních prostorách a hrozí riziko promrzání, 
doporučujeme omezit větrání. V  přípa-
dech, kdy jsou odběry minimální nebo 

vůbec žádné (např. na letních chatách), 
rozvody vody úplně vypusťte. Za škody 
na  vodoměru, které vzniknou jeho ne-
dostatečnou ochranou, například před 
mrazem, plně zodpovídá odběratel.
Doporučujeme našim zákazníkům kon-
trolu vodoměru i  během roku a  měli 
by si zapisovat průběžně jeho stav. To 
umožní lepší kontrolu správnosti údajů 
na  faktuře a  také včasné odhalení pří-
padného úniku vody. Je-li odběrné mís-
to vybaveno vodoměrnou sestavou, 
obsahuje uzávěr před a za vodoměrem. 
Rovněž doporučujeme oba uzávěry nej-
méně dvakrát ročně několikrát nenásil-
ně protočit, aby byla zachována jejich 
funkčnost.

NEZAPOMEŇTE 

ZAZIMOVAT SVÉ 

VODOMĚRY

Oddělením kontroly kvality vody 
společnosti MORAVSKÁ VODÁREN-
SKÁ (MOVO) je zkušební laboratoř 
č. 1446 akreditovaná ČIA podle ČSN 
EN ISO/IEC 17025:2018. Laboratoř 
je držitelem Osvědčení o  akredi-
taci vydaného Českým institutem 
pro akreditaci. Provádíme zkoušení 
a vzorkování za účelem zkoušení.

Zákazník je náš pán – od toho největšího, 
kterým je MOVO, po stovky zájemců z řad 
soukromých osob. Laboratorní roční ob-
jem prováděných prací se pohybuje v roz-
sahu bezmála 30 000 vzorků zahrnujících 
370 000 jednotlivých vyhodnocení.

Co všechno nabízíme?

Nabízíme odběry vzorků vod pitných 
(včetně surových a  technologických), 
teplých, podzemních, povrchových, od-
padních, vod ke koupání, tekutých, od-
vodněných kalů a odpadů.
Provádíme chemickou a  speciální an-
organickou a  organickou analýzu vod 
a  kalů, mikrobiologickou, biologickou 
a senzorickou analýzu vod.

Poskytujeme laboratorní služby za úče-
lem kontroly kvality pitné vody ve  vo-
dovodní síti a  ve  studních, kontroly 
účinnosti technologie úpraven pitné 
vody, zjištění kvality surové vody z pod-
zemních a povrchových zdrojů, kontroly 
kvality vypouštěných odpadních vod 
a  kontroly účinnosti technologie ČOV 
včetně domovních. 
Přijímáme také objednávky sestavené 
podle požadavků zákazníka z námi nabí-
zených laboratorních činností a  zakáz-

ky na  kontrolu kvality vod  ke  koupání 
(koupaliště, bazény) a balených vod.

Rozbor vody ze studní

Velkému zájmu zákazníků se těší nabídka 
rozboru vody ze studní za zvýhodněnou 
cenu 799  Kč (s  DPH) v  rozsahu základ-
ních chemických a  mikrobiologických 
parametrů. Žádaný je legislativní krácený 
rozbor podle vyhlášky č. 252/2004 Sb.,
ve  znění pozdějších předpisů, například 
pro kolaudaci vodovodní přípojky nebo 
studny. Uvádíme výrok o  shodě porov-
náním s limity vyhlášky č. 252/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.
Vydáváme protokoly o  odběru vzor-
ku a  protokoly o  zkouškách, opatřené 
elektronickým podpisem nebo v klasic-
ké papírové podobě.

PROFESIONÁLNÍ 

LABORATORNÍ 

SLUŽBY I PRO 

ZÁKAZNÍKY
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Laboratoř Olomouc: ČOV Olomouc, 
Dolní Novosadská, 779  00  Olo-
mouc, tel.: 585 417 369

Laboratoř Prostějov: ČOV Prostě-
jov – Kralický Háj, 798 12 Kralice 
na Hané, tel.: 582 337 441

Laboratoř Zlín: ÚV Klečůvka 99, 
763 11 Želechovice nad Dřevnicí, 
tel.: 577 901 654

Informace o nás najdete na strán-
kách společnosti: https://www.
smv.cz/sluzby/laboratorni-sluzby/, 
kontakt: (E) laboratore@smv.cz

PRACOVIŠTĚ 

ZKUŠEBNÍ 

LABORATOŘE:
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Už tři desetiletí je nepřehlédnutel-
nou dominantou obce Salaš u Zlína 
vodojem tyčící se do  výšky téměř 
třiceti metrů. Jde o  jediný věžový 
vodojem provozovaný společností 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ ve  zlín-
ském regionu. Před nedávnem pro-
šel důkladnou rekonstrukcí.

Vodojem Salaš slouží pro akumulaci až 
100 m3 vody a následné zásobování při-
bližně 200 obyvatel místní části Zlína 
pitnou vodou. Vodojem je součástí sku-
pinového vodovodu Zlín, jehož zdrojem 
vody je úpravna vody Tlumačov.

Co odhalily pravidelné prohlídky?

Z pravidelných prohlídek vyplynul závěr, 
že stav vodojemu je na hranici životnos-
ti. Na  základě posouzení jeho skuteč-
ného stavu odbornou firmou se zjistilo, 
že původně děsivě vypadající koroze je 
pouze povrchová a nosná konstrukce je 
staticky v  pořádku. Proto bylo rozhod-
nuto o jeho rekonstrukci.
Po  vypracování projektové dokumenta-
ce se v  červnu 2021 začalo s  rekon-
strukcí. Sestávala z  kompletní výměny 
vnitřního vybavení, výměny části dříku, 
opravy vnitřní stěny dříku a opravy nátěrů.

Za pomoci dvou autojeřábů

Celý vodojem byl pomocí dvou autojeřá-
bů, z nichž jeden měl úctyhodnou nos-
nost 350 tun s maximální výškou zdvi-
hu 70 metrů, na  místě rozebrán na  tři 

díly. Hlava vodojemu zůstala v  přileh-
lém areálu, kde byla zrekonstruována. 
Dřík musel být kvůli dopravě rozdělen 

na dva kusy, které byly následně odve-
zeny k opravě. Vše proběhlo hladce bez 
komplikací a  už na  konci října 2021 se 
všechny tři rekonstruované díly dostaly 
opět na své původní místo.
Náklady na celou rekonstrukci ve výši více 
než tři miliony korun hradila vlastnická spo-
lečnost Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Bez narušení dodávky pitné vody

Po  celou dobu rekonstrukce vodojemu 
bylo zásobování pitnou vodou obyva-
tel obce zajištěno pomocí propojení 
výtlačného a svodného potrubí a dopl-
něním původní čerpací stanice o  frek-
venční měnič, čímž se z ní na čas stala 
automatická tlaková stanice. Odběra-
telé tak rozdíl v dodávce vody nijak ne-
pocítili a v současnosti už rekonstruo-
vaný vodojem po celou řadu dalších let 
může plnit svou funkci.

REKONSTRUKCE VĚŽOVÉHO 

VODOJEMU PROBĚHLA HLADCE

Nadační fond Veolia letos vyhlásil už 
14. ročník programu MiNiGRANTY® 
VEOLIA. Zaměstnanci společnosti MO-
RAVSKÁ VODÁRENSKÁ (MOVO), kteří 
se ve  svém volném čase věnují dob-
rovolnictví, měli možnost podávat své 
žádosti o finanční podporu pro své pro-
jekty veřejně prospěšného charakteru 
pečující o  regiony, rozvoj komunitního 
života či kvalitu životního prostředí 
a mohli získat až 50 tisíc korun. V letoš-
ním ročníku uspělo sedm dobrovolníků 
z  MOVO a  na  jejich dobré skutky byla 
rozdělena částka 289 000	Kč.

Následně Nadační fond Veolia spustil 
již tradiční hlasovací soutěž na  Face-
booku na  podporu vybraných projektů, 
které obdržely MiNiGRANT. Za  MOVO 
byl do  soutěže vybrán projekt s  ná-
zvem Rozchodíme Nelu našeho kolegy 
Ing. Tomáše Fialy a s celkovým počtem 
811 hlasů zvítězil. Získal tak navíc další 
finanční podporu 30  000	Kč pro dvoule-
tou Nelu trpící Williamsovým syndromem.
Našim kolegům, kteří ve  svém dobro-
volničení neustávají ani v  této náročné 
době, patří v první řadě velké poděkování 
a ujištění, že si jejich úsilí velmi vážíme.

PODPORUJEME ZAMĚSTNANCE

V DOBROVOLNICTVÍ

Ing. Tomáš Fiala s Nelou

Dokončení usazování hlavy vodojemu

Usazování částí dříku vodojemu

Vnitřek vodojemu po dokončené rekon-

strukci
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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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