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Je tu prosinec a s ním i nejkrásnější svátky roku! 
Je tu i naše, tedy spíše Vaše Céčko, které, jak jinak, 
nemůže nepodlehnout magickému kouzlu Vánoc. 
Céčko nabízí pestré čtení, které, pevně věřím, 
přispěje k adventní pohodě. Klid a pohodu si 
na sklonku roku určitě všichni zasloužíme. Pro nás 
energetiky to bylo období poměrně bouřlivé, ceny 
elektřiny na burze vzrostly téměř o 50 procent, 
ceny plynu o 44 procent. Přesto jsme dělali 
a udělali maximum pro to, abyste strmý nárůst cen 
na svých účtech nepocítili. Stále totiž platí, a vždy 
platit bude, že nadstandardní péče o zákazníka je 
základní vizí, které vše podřizujeme!
Vánoční Céčko Vás nechce přesytit informacemi, 
nehodlá ani zvyšovat předvánoční nákupní 
horečku. Kromě zábavného čtení Vám nabízíme 
informace, které Vám pomohou v orientaci 
na energetickém trhu – je dobré vědět, že před 
některými vykuky je záhodno mít se neustále 
na pozoru! Seznámit se můžete třeba i s kolegy 
z našeho call centra, kteří každodenně řeší Vaše 
přání a požadavky.  
Při listování Céčkem si připomínám radost 
z podpory filmu Úsměvy smutných mužů. 
Jako generální partneři jsme pomohli zrodu 
snímku, který se opravdu podařil. Ohlasy diváků 
předčily naše očekávání. Jsem rád, že kinosály 
plnily i spousty našich zákazníků. Radost mám 
i z našich zaměstnanců, kteří se zapojili do řady 
dobročinných akcí. V pomoci potřebným se 
zaskvěl i Nadační fond Energie pomáhá, jehož 
jsme nadšenými podporovateli. 

K Vánocům patří neodmyslitelně dárky, kterými 
obdarováváme naše blízké. I my bychom rádi pod 
Váš stromeček položili drobnou pozornost, projev 
díku za Vaši věrnost a loajalitu naší společnosti. 
Jsem pyšný na svoji ženu Lenku, která pro Vás 
připravila album krásných vánočních písní. Věřím, 
že Vás potěší.
Přeji Vám krásné svátky, mnoho úspěchů v novém 
roce a spoustu pozitivní energie!

VÁŽENÍ A MILÍ

Váš ALEŠ GRAF
Předseda představenstva
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9,8 miliardy metrů krychlových. Očekáváme že 
v následujících letech bude tuzemská spotřeba 
plynu pozvolna narůstat.

Husu nebo kachnu 
na Boží hod upečete 
za 20 korun
Všichni víme, kolik stojí suroviny, kolik času 
strávíme nákupem i přípravou samotné tradiční 
hostiny, která je v mnoha rodinách svátkem, kdy 
se setkávají rodiče se svými dospělými dětmi, 
sjíždějí se příbuzní z celého světa nebo přátelé, 
kteří se celý rok neviděli. 
Ale napadlo vás někdy, kolik při pečení husy 
nebo kachny spotřebujete elektřiny a kolik to 
samotné pečení vlastně stojí? 
Pro jednoduchost berme, že dobrou husu 
nebo kachnu pečeme 4 hodiny na 160 stupňů. 
Průměrná spotřeba elektrické trouby je 3,2 kW, 
za 4 hodiny spotřebujeme zhruba 12 až 13 kW. 
Při ceně 1MW 1500 Kč upečeme kachnu 
nebo husu za 20 Kč. 

Film Úsměvy  
smutných mužů 
Letos jsme měli příležitost stát u zrodu nového 
českého filmu Úsměvy smutných mužů a jsme 
na naše filmové dítě náležitě hrdí. Film zazname-
nal úspěch nejen u odborných kritiků, ale hlavně 
u diváků. I po více jak 10 týdnech od premiéry 
se držel v první desítce filmů co do návštěvnosti 
a tomu odpovídaly i jeho tržby.
Ohlasy diváků navíc předčily naše očekávání. 
Film dokázal otevřít veřejnou diskusi na téma 
alkoholismu. Máme radost, že takhle závažné 
téma získalo díky filmu větší pozornost široké 
veřejnosti. 

Centropol je hrdým  
partnerem Centra 
města budoucnosti
Česko zatím zaostává za vyspělými státy v za-
vádění chytrých technologií. Používá je jen 3,9 % 
českých domácností ve srovnání s 12–19 % 
chytrých domácností v mnoha evropských 
zemích. Proto jsme se stali partnerem Centra 
města budoucnosti, nově založeného specializo-

vaného pracoviště Českého institutu informati-
ky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Platforma 

má přinést zejména spolupráci špiček 
akademické sféry, soukromého i veřejné-

ho sektoru a měla by urychlit zavádění 
chytrých technologií do praxe měst 
a obcí. A protože Centropol má ambi-

ce být inovativní společností, která 
neustále zvyšuje komfort svých 

zákazníků a zároveň přispívá 
ke snižování spotřeby energií, 
uvítali jsme možnost zapojit se 

do odborné diskuse a protnout 
naše plány s realitou.

Jsme mezi 100 
nejvýznamnějšími 
firmami v ČR
I letos jsme obhájili naši pozici v prestižním 
žebříčku Sdružení CZECH TOP 100 a potvrdili 
jsme, že dlouhodobě patříme mezi nejvýznam-
nější firmy v České republice. Umístění ve stovce 
největších společností v ČR, mezi které patří 
například ČEZ, Škoda Auto nebo Alza, vnímáme 
jako ocenění a zároveň jako závazek vůči našim 
zákazníkům. V současné době na naše pravi-
delné dodávky energií spoléhá více jak 300 tisíc 
odběrných míst, převážně domácností, ale také 
obcí, malých a středních firem, státních institucí 
a veřejné správy. 

Příběh  
Centropolu  
inspiruje ostatní
Ke 100. výročí vzniku samostatného Českoslo-
venska vybral magazín Top Class ze začátku 
nenápadnou podnikatelskou cestu Aleše Grafa, 
jehož Centropol dnes patří k nejvýznamnějším 
dodavatelům energií v České republice, mezi 
nejvíce inspirativní manažerské příběhy.
Centropol založil Aleš Graf jako čtyřiadvacetiletý 
mladík na zelené louce. Či spíše na budoucím 
bitevním poli. Tehdejší energetický gigant ČEZ 
na něm neměl konkurenta, přesto se Aleš Graf 
rozhodl proti němu postavit s jednoduchou 
„bojovou“ strategií. Nabídkou výrazně levnější 
elektřiny a nadstandardní péčí o zákazníky. Po-
dařilo se, prolomil energetický monopol a stal se 
prvním nezávislým prodejcem energií v ČR.

Spotřeba plynu 
stoupla za sto let  
z desítek milionů 
na 8,5 miliardy kubíků
Spotřeba plynu na území dnešní České repub-
liky stoupla za posledních sto let od vzniku 
Československa z několika desítek milionů 
na loňských 8,5 miliardy metrů krychlových. 
Až do roku 1947 byl v tuzemsku využíván 
výhradně svítiplyn. Poté se začal postupně 
prosazovat zemní plyn, který svítiplyn na konci 
minulého tisíciletí zcela nahradil. Zatím rekordní 
spotřeby plynu v Česku bylo podle dat EGÚ 
Brno dosaženo v roce 2001, kdy činila necelých 
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Spotřeba plynu 
na území ČR
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NA KLASICKÉ VÁNOCE  
NEDÁM DOPUSTIT

VAŠO PATEJDL

Když se řekne Vašo Patejdl,  
vybaví se mi písnička Ak nie si 
moja z Fontány pre Zuzanu.  
Máte tu písničku rád?
Ale ano, žiju s ní už přes třicet let 
a na rozdíl od některých mých kolegů, kteří 
své největší hity někdy až tak rádi nezpívají, 
já ano. A mám radost, když ji se mnou 
zpívá i publikum.

Jakou svoji písničku máte  
úplně nejraději?
To je těžká otázka, spíš jsem na některé 
písničky jako autor víc pyšný, protože 
napsat „povedenou“ melodii je někdy 
hodně těžké. K těm patří už zmiňovaná Ak 
nie si moja, Voda, čo ma drží nad vodou, 
nebo třeba Na rozhraní a několik dalších.

Fontána pre Zuzanu je kus vaší 
sólové kariéry, lidé v Česku vás ale 
znají především jako člena skupiny 
Elán, kterou jste zakládal. V roce 
1985 jste z kapely odešel, strávil 
11 let na sólové dráze a pak se 
vrátil. Co vás pohnulo k návratu?
Tak trochu věřím na slova z písně Voda, 
čo ma drží nad vodou, že „čo má byť, sa 
stane“. Já jsem z Elánu neodcházel kvůli 
neshodám, ale kvůli tomu, že jsem měl 
jinou představu o budoucnosti. Potom, 
když jsme se v roce 1996 s Jožem 

a Janem znova potkali na pódiu, byla ta 
budoucnost přítomností a ta už byla jiná.

Předvánočním koncertem v Praze 
zakončujete turné kapely Elán, 
které je oslavou 50 let kapely a zá-
roveň má být rozloučením. Co bude 
s Elánem dál? Umíte si představit 
svůj život bez něj?

Jak víte, už jsem chvíli bez Elánu byl, takže 
docela ano. Já mám hudebních aktivit 
kromě Elánu docela hodně, takže nudit se 
určitě nebudu. Dostávám nabídky na různé 
projekty, muzikály, hudbu k filmu, kromě 
toho zpívám i sólově se svou kapelou.

Prý chystáte nový muzikál pro 
divadlo Kalich, kde opět zaznějí 
hity Elánu. Kdy budeme moct 
muzikál vidět?
Ano, je to pravda, takže Elán vlastně bude 
žít dál, nebo aspoň naše písně. Premiéra by 
měla být na podzim příštího roku.

Právě vychází vánoční CD Lenky 
Graf, na němž je i jedna písnička 
od vás. Jak jste se s paní Graf 
poznali a jak se jí podařilo, abyste 
pro ni napsal písničku?
Poznal jsem se s ní na křtu jejího CD Láska 
věčná. Tam jsme se bavili o možné příští 
spolupráci. Ta přišla teď, když mě oslovil 
můj dobrý kamarád a producent vánočního 
CD Martin Hrdinka, který mi po dohodě 
s Lenkou nabídl, abych zhudebnil krásný 
text Edy Krečmara Vánoční poselství. Mně 
se to velmi zalíbilo, a tak vznikla tato píseň. 
Nakonec nás ve studiu napadlo, že by 
z toho mohl být duet, takže se na tomto CD 
objevím i já.

Fandíte propojení žánrů,  
jako jsou rock a opera?
Z propojení různých žánrů mohou vzniknout 
zajímavé věci. Nesmí to ovšem být samoúčelné. 
Musí se k tomu přistupovat velmi zodpovědně, 
hlavně ctít žánrová specifika.

Z internetu jsem zjistila, že jste rodák  
z Karlových Varů. Mluvíte plynně 
česky. Vaše žena je Češka. Velkou část 
života jste ale strávil na Slovensku 
a všichni vás vnímají jako slovenského 
zpěváka a skladatele. Kde se teď cítíte 
víc doma? Kde budete slavit Vánoce?
Doma jsem tam, kde mám rodinu a práci. Už 
sedm let bydlím v domě na okraji Prahy a tam 
taky budu slavit letošní Vánoce. Jsem typicky 
federální dítě, táta Čech, máma Slovenka. Celý 
život brázdím silnice po naší bývalé společné 
republice a pořád ji tak nějak společně vnímám.

Bez čeho 
si nedokážete 
Vánoce představit?
Máme desetiletého syna, a tak  
ještě pořád máme klasické veselé Vánoce  
– živý stromeček, kapra, bramborový salát, 
cukroví, koledy a hodně dárků. 

Máte nějaký oblíbený  
vánoční recept – jídlo?
Jak jsem už zmínil, u nás je to klasika,  
smažený kapr nechutná nikdy tak  
dobře jako na Štědrý den. Na to  
je odborník moje manželka.  
Já zase vařím zelňačku  
na Silvestra.
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Vašo Patejdl 
* 1954 
Zpěvák, skladatel a hudební producent 
Václav „Vašo“ Patejdl se narodil roku 
1954 v Karlových Varech. V roce 1968 
spoluzaložil s Jožem Rážem skupinu 
Elán, ze které v roce 1985 odešel a začal 
úspěšnou sólovou kariéru. Jako sklada-
tel filmové hudby se proslavil písněmi 
pro film FONTÁNA PRE ZUZANU a jeho 
několik pokračování. Je vítězem Bra-
tislavské lyry z roku 1987. V roce 1996 
se vrátil do Elánu, kde působí dodnes 
jako hráč na klávesový nástroj. Vašo 
Patejdl se autorsky, hudebně i pěvecky 
podílel na tvorbě slovenských i zahra-
ničních interpretů, např. Beáty Dubaso-
vé, Mariky Gombitové, skupiny Banket, 
Heidi Janků. Je autorem hudby mnoha 
známých hitů – Ak nie si moja, Po scho-
doch, Kaskadér, Voda, čo ma drží nad 
vodou a dalších. 

Text: Ivana Karhanová
Foto: archiv Václava Patejdla



Vzhledem k tomu, že ceny energií na burzách 
výrazně kolísají oběma směry, snažíme se tuto 
nejistotu na zákazníky nepřenášet. Důležitou 
roli sehrávají naši energetičtí analytici, jejichž 
profesionální um má klíčový dopad na cenu, 
kterou můžeme nabídnout našim zákazní-
kům. Když analytici očekávají růst cen, mohou 
nakupovat elektřinu i plyn dopředu za výhodnou 
cenu, avšak jen v omezeném množství. Růst 
ceny na zákazníka díky tomu přeneseme jen 
v malé míře, nebo ideálně vůbec, protože máme 
bezpečnostní „polštář“, který jsme si vytvořili 
strategicky výhodnými nákupy. 

Když cena začne opět klesat, přichází pro zákaz-
níka klíčová otázka: bude to mít bezprostřední 
dopad i na moji peněženku, budu i já platit méně? 
U zákazníků s fixovanými cenami to možné není. 
Jestliže jsme se zavázali držet ceny bez ohledu 
na to, kolik za elektřinu nebo plyn platíme na bur-
ze, musí zákazník počítat s tím, že jednou bude 
platit méně a jindy zase více, než kolik je aktuální 
cena na trhu. Pro nás, pro dodavatele energií, to 
pro změnu znamená, že někdy budeme vytvářet 
zisk a někdy ztrátu. Ostatně, právě špatné 
nákupy a odhad budoucího vývoje byly příčinou 
krachu několika malých dodavatelů energií 
v minulosti. I proto se vyplatí uzavírat smlouvy 
s těmi největšími, kteří mají dostatek finančích 
prostředků na strategicky výhodné nákupy. 

Pro zákazníky, kteří však nepotřebují nutně 
jistotu stále stejné ceny, ale ocení úpravy ceníku 
podle aktuálního tržního vývoje, máme ceník 
Kamarád. Ten stanovuje základní cenu pro další 
rok jako průměr ceny na burze za uplynulých 
12 měsíců. Dlouhodobě se ukazuje, že tento 
ceník je nejvýhodnější, protože cena se podle 
aktuálního vývoje upravuje „sama“, a to oběma 
směry. U elektřiny je nyní ve srovnání se staršími 
fixovanými ceníky Kamarád výhodnější až 
o 300 korun za MWh.

PŘEMĚŇTE SVOJI STŘECHU  
NA MALOU SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNU

JAK PRO VÁS NAKUPUJEME  
ELEKTŘINU A PLYN

Máte volnou střechu? Chcete si vyrábět svoji 
elektřinu a přebytky prodávat nám? Garantujeme 
nejvyšší výkupní cenu na trhu!

Dodáváme bateriové systémy s technologií  
Samsung – kapacita o 35 % větší a životnost  
o 25 % delší než většina řešení na trhu. 

Dotaci z programu Nová zelená úsporám ve výši 
až 155 000 Kč vyřídíme za vás, stejně jako veškeré 
papírování a běhání po  úřadech. 

Máme jedinečnou službu CHYTRÝ VÝKUP
  férový, transparentní a jednoduchý přístup 

k výkupu přebytků do sítě,
  vykupujeme za nejvyšší garantovanou  

cenu na trhu, 
  neúčtujeme žádné poplatky za převzetí  

odpovědnosti za odchylku či za objem  
elektřiny, kterou pošlete  
do sítě,

  částku za výkup  
vyplácíme jednou  
ročně. 

Se sluncem topíte, vaříte, perete. Když svítí moc, ukládá se elektřina  
do fyzické baterie. Když je baterie plná, posíláte vyrobenou elektřinu do sítě  
a my vám za ni ještě dokonce platíme. A když svítí málo nebo je noc,  
spotřebováváte „svoji“ elektřinu, kterou jste si předtím uložili.
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Máte zájem  
o kalkulaci?
Pište na  
fve@centropol.cz 
nebo volejte  
478 575 555

Text: red
Foto: Shutterstock

Text: red

Zvenku to vypadá úplně jednoduše. Na burze nakoupíme potřebné množství 
elektřiny a plynu a to pak prodáme zákazníkům. Realita je však mnohem  
složitější. Za uplynulý rok ceny elektřiny na burze vzrostly téměř o 50 procent,  
ceny plynu o 44 procent. Přesto naši zákazníci rozhodně neplatí o polovinu 
více, někteří dokonce platí méně než dříve.
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Jak se mladá dívka dostane k tomu, 
že se profesionálně začne věnovat 
boxu? Sportovala jste od dětství?

Jako malou čtyřletou holku mě taťka vzal 
na karate, a tak vznikla moje láska k bojovým 

sportům. Postupem času jsem přešla k plno-
kontaktnímu kickboxu a thajboxu. 

Odtud už to byl jen krůček k pro-
fesionálnímu boxu.

Podporuje vás rodina? 
Od dětství jsem měla plnou 
podporu rodiny, ať už 
finanční, tak tu psychickou 
a povzbuzující do trénin-
ků. Bez podpory rodiny 
bych nikdy nebyla tam, 
kde jsem teď.

Jaké to je, závodit 
v té nejnižší vá-
hové kategorii? 

U nás v nejnižší, ato-
mové váze je to o něco 

rychlejší, než jak jsem to 
zažila ve vyšších váhových 

kategoriích. Ženských je tam 
méně, pohybuje se to ve stov-

kách závodnic v kategorii.

Takže je vlastně těžké 
sehnat soupeřku nebo 
sparingpartnerku…
Obecně se u nás v nižších 
váhovkách shánějí 
sparingpartnerky obtížně.  
Je nás v republice jen pár.

Letos v září jste získala titul mistryně 
světa. Porazila jste starší a zkušenější 
soupeřku. Kam můžete jít ještě dál?  
Co je vaše nová výzva?
Kam dál, je dobrá otázka. Zaměříme se určitě  
na obhajobu titulu. Daly by se pak možná přidat  
i další tituly, ale to je otázka spíše mířená 
k mému manažerskému týmu.
Pro mě bude teď největší prioritou se pořádně 
připravit na další zápas a obhájit titul!

Bez koho nebo bez čeho byste titul 
nemohla získat?
Rozhodně bych nic z toho nedokázala bez svého 
trenéra, který mě od samého začátku v profiboxu 
vede, a bez stáje SES Boxing, která se mě před 
pár lety jako skoro neznámé holky ujala. Už jsem 
mluvila o tom, jak důležitá je pro mě rodina, která 
za mnou vždy stojí. Nemělo by to cenu ani bez 
fanoušků, pro které tak rádi boxujeme!  
A v neposlední řadě bych to nedokázala bez 
mých sponzorů My Identity a Puma, kteří jsou  
mi velkou pomocí v přípravě.

Na vašem Facebooku je vidět, že také 
běháte. Kdybyste nemohla boxovat, 
jaký jiný sport byste si vybrala? 
Běhám z velké části díky trenérovi. Dříve jsem 
vůbec nebývala běžecký typ a uběhnout třeba 
10 km bylo pro mě něco nepředstavitelného! 
Dnes by to třeba bylo i nějaké to běhání, kdybych 
nemohla boxovat. Ale spíše jako hobbík. 
Mé časy rozhodně nejsou tak dobré jako  
u našich profi běžců.

Rozhovor připravujeme do vánočního 
čísla. Ačkoliv jste rodačka z Ústí, vaše 
rodina pochází z Kosova. Lišily se  
nějak vaše Vánoce od těch českých?
Taťka patří k těm pár procentům křesťanů, co 
v Kosovu žijí. Takže Vánoce normálně slavíme. 
Chodíme do kostela, protože mě s bráškou 
od malička vedl k víře. Máme Vánoce hodně po-
dobné, jen se u nás dost liší to, co oproti českým 

rodinám máme na talíři. Večeříme třeba lososa  
a chobotnicový salát namísto klasického  
kapra s bramborovým salátem. 

Děkujeme za rozhovor  
a přejeme hodně síly a zdraví!

Fabiana  
Bytyqi 
* 1995 
Fabiana Bytyqi, známá 
pod přezdívkou 
Andělská pěst, je 
česká profesionální 
boxerka, mistryně světa 
organizace WBC v lehké 
minimuší váze. Trenérem 
Fabiany Bytyqi je Lukáš 
Konečný. V září roku 
2018 se po vítězství 
nad Britkou Denise 
Castleovou stala mistryní 
světa v atomové váze 
v profesionálním boxu. 
Zároveň je držitelkou 
titulu juniorské mistryně 
světa v minimuší váhové 
kategorii z roku 2016 
a také mistryní světa 
v amatérském kickboxu. Text: Ivana Karhanová

Foto: Centropol

FABIANA BYTYQI

BEZ PODPORY RODINY  
BYCH NIKDY NEBYLA TAM, 

KDE JSEM TEĎ

Fabiana Bytyqi se stala mistryní světa.  
Byli jsme u toho.
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Zlatým hřebem večera byl duel o profesionální titul 
mistryně světa v nejlehčí váze boxerské asociace 
WBC. Ten vybojovala ústecká rodačka Fabiana 
Bytyqi, která na body porazila držitelku titulu 
Denise Castleovou, sedmačtyřicetiletou Britku.

Před hlavním zápasem večera zazněla česká 
státní hymna v podání sopranistky Lenky Graf, 
která je zároveň zakladatelkou Nadačního fondu 
Energie pomáhá. Centropol je generálním partne-

rem fondu, který se orientuje  
na dlouhodobou a systematickou  
podporu projektů zaměřených  
na vzdělávání, zdravý životní styl,  
lásku ke sportování a výchovu  
k altruismu. Deset procent  
z vybraného vstupného  
bude moci fond použít  
na své aktivity.

Na konci září se ve sportovní hale Sluneta  
v Ústí nad Labem odehrála boxerská událost, jakou  
Česká republika dosud neměla čest hostit.  
Centropol byl hlavním partnerem akce.
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Když plyn zdražuje, platíte víc. Když jde cena 
dolů, platíte i vy méně. Dopřejte si stejné  

výhody jako velké společnosti, které  
kupují plyn přímo na burze.  

Ceník Kamarád si můžete pořídit ve třech 
variantách podle délky závazku. U nejdelší 

smlouvy je cena nejvýhodnější. A přitom stále 
víte, že platíte férovou a transparentní cenu, 
která se mění podle toho nejobjektivnějšího 
kritéria – ceny, za kterou se plyn obchoduje 

na veřejné burze.

Máte pocit, že když cena elektřiny na burze 
klesá, platíte stále hodně? A když roste, platíte 
ještě víc? Ceník Kamarád je přesně pro vás. 
Kopíruje vývoj burzovních cen a vy díky tomu 
víte, že platíte stále aktuální a férovou cenu. 

Během této doby vaše cena elektřiny meziročně  
automaticky roste nebo klesá podle toho,  
za jakou cenu nakupují na energetické burze ty 
největší společnosti, tedy i my. Jdete do toho 
s námi?

Mějte pro dalších 27 měsíců jistotu, kolik budete 
platit za plyn. Můžete pustit z hlavy zprávy, které 

informují o tom, že ceny plynu půjdou nahoru. 

Před koncem smlouvy se rozhodnete, zda 
i na další období budete chtít cenu fixovanou, 

nebo chcete platit třeba podle toho, jak se vyvíjí 
cena plynu na burze. Zkrátka si vyberete variantu, 

která pro vás bude výhodnější. 

Vycházíme vstříc všem zákazníkům, kteří platí účty za elektřinu  
na chalupě, v letním domě, či dokonce jen v garáži. Měsíční fixní  
poplatky bez ohledu na množství spotřebované elektřiny totiž  
v těchto nemovitostech často tvoří až polovinu celé faktury. 

Zatímco poplatek distributorovi je daný zákonem a snížit nelze,  
my jsme náš fixní poplatek snížili až o 90 %. Šetřete s námi všude,  
kde máte malou spotřebu elektřiny!

SKUTEČNĚ REVOLUČNÍ A TRANSPARENTNÍ CENÍK KAMARÁD: 
 KOPÍRUJTE S NÁMI VÝVOJ CEN NA BURZE

CENÍK POHODA: IDEÁLNÍ  
PRO TOHO, KDO SE BOJÍ  

ZDRAŽOVÁNÍ

ZAZIMOVALI JSTE CHATU NEBO CHALUPU? 
MÁME PRO VÁS SPECIÁLNÍ CENÍK MINI.  
UŠETŘÍTE AŽ TŘETINU NÁKLADŮ  
ZA ELEKTŘINU

PLYN ELEKTŘINA
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Vývoj ceny 
elektřiny

Vývoj ceny 
zemního 

plynu

Aritmetický 
průměr ceny 
za 12 měsíců

www.centropol.cz

Zákaznická linka

478 575 555
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Aritmetický 
průměr ceny 
za 12 měsíců
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S tím, jak se v posledních měsících mluví 
v novinách i v televizi o zdražování elektři-
ny, jsou i naši zákazníci aktivnější a pátrají 
po tom, jak za elektřinu ušetřit. V zákaz-
nických centrech jim na základě faktury 
a přesných propočtů vše spočítáme. 

Drtivá většina zákazníků odchází s vyčísle-
nou úsporou, která se pohybuje od něko-
lika stovek do několika tisíc ročně.  Jde 
zejména o zákazníky, kteří mají minimálně 
tři roky staré ceníky Optimum, Blik, Start 
nebo Moje energie. 

Ve většině případů je výhodnějším  
ceníkem Kamarád stříbro. Smlouva se 
uzavírá na 5 let a zákazník platí cenu  
podle toho, kolik stojí elektřina na burze. 
Jde aktuálně o nejatraktivnější ceník  
z naší nabídky. Zákazníkům vyhovuje,  
že cena není fixovaná a její výpočet  
je naprosto transparentní a fér.

Kdo by měl přijít do zákaznického centra?  
Každý, kdo má tři a více let starý ceník  

Optimum, Blik, Start a Moje energie.

ZÁKAZNICKÁ CENTRA:  
ŘEŠÍME ZMĚNY CENÍKŮ, 

LIDÉ USPOŘÍ  
I NĚKOLIK TISÍC ROČNĚ Co vyřešíte 

v zákaznickém 
centru:

přepis energií  
například při stěhování

úpravu  
měsíčních záloh

změnu  
distribuční sazby

přepis energií  
při dědickém řízení

zaslání přeplatku na 
účet místo složenkou

Většina zákazníků k nám 
převádí i další odběrná 
místa, jako jsou chaty, 
chalupy nebo garáže. 
Poté, co jim spočítáme 
úsporu, posílají na 
doporučení své příbuzné, 
kteří také chtějí platit 
za elektřinu nebo plyn 
méně. 

Elektřina
Luboš žije s manželkou v panelákovém bytě  
o velikosti 2+1. Elektřinou svítí, dále mají 
běžné spotřebiče, jako jsou lednička, pračka, 
mikrovlnka apod. Vaří plynem. 
Luboš před třemi lety uzavřel ceník na elektřinu 
Optimum, měsíčně platí zálohy ve výši 600 Kč. 
Při změně ceníku na Kamaráda stříbro ušetří 
ročně přes 400 Kč. 

Byt v paneláku 2+1 
Úspora 400 korun ročně

Jana s rodinou obývá rodinný dům, který vytápí 
elektřinou. Mají dvoutarifní sazbu, využívají tedy 
vysoký i nízký tarif, který spousta lidí nazývá 
nočním proudem. Před třemi lety uzavřeli 
ceník Optimum. Měsíčně platí zálohy ve výši 
2800 korun. 
Při změně ceníku na Kamaráda stříbro ušetří 
ročně 790 Kč.

Rodinný dům vytápěný elektřinou 
Úspora 790 korun ročně

Ušetřit dokážeme i domácnostem, které 
využívají zejména plyn. Poslední měsíc k nám 
chodí především zákazníci společnosti E.ON, 
kteří mají najednou platit více, a my jim 
dokážeme ušetřit zhruba 1 měsíční zálohu.

Plyn
Marie bydlí v menším bytě v činžovním domě. 
Plynem ohřívá vodu a vaří. Měsíčně platí zálohy 
750 korun. Proti předchozímu ceníku dosáhla 
úspory 817 Kč ročně.

Činžovní dům 
Úspora 817 korun ročně

Luděk s rodinou žije v domě, ve kterém plynem 
topí, ohřívají vodu i vaří. Měsíční zálohy činí 
3980 korun. Proti předchozímu ceníku jsme 
této rodině ušetřili 5177 Kč ročně. 

Rodinný dům 
Úspora 5177 korun ročně

Naše pobočky najdete po celé ČR.
Jejich adresy včetně otevírací  

doby zjistíte na www.centropol.cz
nebo na zákaznické lince 478 575 555.

Text: red
Foto: Centropol



Kolik budov či objektů  
ve své správě máte?
Spravujeme stovky objektů. Jsou 
to správní, provozní i rekreační 
budovy.  Většina odběrných 
míst je spojena s jednou 
budovou, máme ale také 
řadu bytových domů, 
ve kterých se nachází 
více odběrných míst. 
Stejně tak ale spravu-
jeme objekty, v nichž 
je prostřednictvím 
jednoho odběrného 
místa napájena řada 
dalších budov, staveb 
a zařízení. Jen pro za-
jímavost – v některých 
budovách vynakládáme 
větší prostředky na chlazení 
než na samotné topení. Na-
mátkou mohu zmínit Semenářský 
závod v Týništi nad Orlicí, kde chladíme 
semena lesních dřevin.

Můžete prozradit, jakou roční spotřebu 
elektřiny a plynu ve všech objektech 
Lesy ČR mají? 
Aktuálně máme zřízeno 730 odběrných míst 
elektrické energie. Ročně z nich odebereme 
přibližně 9500 MWh silové elektřiny. Dále máme 
celkem 250 odběrných míst zemního plynu se 
spotřebou zhruba kolem 14 000 MWh.

A ve finančním vyjádření? Jakou část-
ku ročně na elektřinu a na plyn zhruba 

vynaložíte?
Například v roce 2017 jsme 

za elektrickou energii zaplatili 
24 milionů korun bez 

DPH a za plyn to dělalo 
9,5 milionů korun bez 
DPH.

Jaká kritéria 
kromě ceny musí 
dodavatel elektři-
ny a plynu splňo-
vat, aby si ho Lesy 

ČR vybraly?

Dodavatele energií pro 
podnik Lesy ČR soutěží již 

několikátým rokem zřizovatel, 
tedy Ministerstvo zemědělství. 

To každoročně pořádá soutěž pro 
všechny své podřízené resortní organizace, 
a to přímo na komoditní burze prostřednictvím 
svého smluvního dohodce. Možnost účastnit 
se burzovního obchodu však nemá kterýkoliv 
obchodník. Na burzu mohou vstoupit pouze ti 
dodavatelé, kteří například prokazatelně dodá-
vají silovou elektřinu a zemní plyn v určitých 
objemech. Spolupráce s vítěznými dodavateli je 
bezproblémová a doposud jsme nezaznamenali 
žádný problém. 

Máme radost, že k našim významným zákazníkům patří  
Lesy ČR. Přinášíme vám pár zajímavých informací o tom,  
kolik tak obrovská společnost spotřebuje elektřiny a plynu.  
Na naše dotazy odpovídá Eva Jouklová, tisková mluvčí  
společnosti Lesy ČR.

Eva Jouklová 
Eva Jouklová působí  
jako tisková mluvčí 
ve státním podniku Lesy 
České republiky od roku 
2015. Ještě během 
univerzitních studií 
byla redaktorkou novin 
i rozhlasu, poté tiskovou 
mluvčí, nejdéle na Úřadu 
Regionální rady NUTS II 
Severovýchod. Ráda 
sportuje, hraje tenis, běhá 
v přírodě, plave, v zimě 
dává přednost běžecké-
mu lyžování. Je vdaná, 
má syna, žije na vesnici 
mezi Hradcem Králové  
a Pardubicemi.

Lesy České 
republiky 

Lesy České republiky, 
státní podnik, (Lesy ČR) 

byly založeny 1. ledna 
1992 Ministerstvem země-

dělství České republiky. 
Hlavní náplní činnosti 

podniku je obhospodařo-
vání více než 1,2 mil. ha 

lesního majetku ve  
vlastnictví státu (téměř  

86 % rozlohy všech  
státních lesů) a péče 

o více než 38 tisíc km 
drobných vodních toků 

a bystřin. Roční těžby 
se pohybují průměrně 

kolem 8 mil. m3 dříví, což 
představuje zhruba 72 % 

běžného přírůstu.
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Text: Ivana Karhanová
Foto:  Shutterstock 

Lesy ČR, a. s.
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EVA JOUKLOVÁ (LESY ČR): 

ROČNĚ SPOTŘEBUJEME  
ELEKTŘINU A PLYN  

ZA TÉMĚŘ 34 MILIONŮ KČ



Obchodník zazvoní a nabídne, že vám zajis-
tí nejlevnější energie. Stačí jen podepsat 
přihlášku do energetické aukce. Při ní se 
prostě sjednotí určitý počet domácností 
či firem do jednoho balíku, o který pak 
dodavatelé energií soutěží. Díky většímu 
množství potenciálních odběratelů jsou 
ochotni jim dát nižší ceny. Myšlenka dobrá, 
ale…

Často se stává, že vám aukční obchodník, 
nesledující zájmy vaše, ale firem, které 
obhospodařuje, nechá podepsat také 
smlouvu o exkluzivitě na správu vašeho 
odběrného místa. Společnost, která zajiš-
ťuje aukce, vám pak bude po dobu dvou, 

tří, pěti, či dokonce deseti let „diktovat“ do-
davatele elektřiny či zemního plynu (nebo 
obojího). A tady už jde opravdu do tuhého. 
Podpisem se totiž vzdáte práva na vlastní 
volbu dodavatele, který by vám, na rozdíl 
od pochybných aukcionářů, opravdu mohl 
nabídnout ty nejvýhodnější podmínky. 
Mnohdy o svém podpisu exkluzivity 
nemusíte po pár letech ani vědět. A když 
si pak vyberete dodavatele sami, zamává 
vám zprostředkovatel před očima papírem 
a vyrukuje na vás s pokutou. A nejde jen 
o drobné, ale o tisíce.

Exkluzivita je ale platná, dokud plnou moc 
neodvoláte. Zprostředkovatel tak může 

po celou dobu o vašem odběrném místě 
rozhodovat, tedy i uzavírat a vypovídat 
smlouvy o dodávkách. Vy jste zcela 
zbaveni možnosti o čemkoliv rozhodovat. 
Jen musíte platit, většinou o dost více, než 
byste museli.

Proto varujeme: zprostředkovatelé a aukční 
společnosti nejsou dodavatelé, nevztahuje 
se na ně tedy energetický zákon, který 
umožňuje odstoupit od smlouvy ještě 
15. den po zahájení dodávek. Dejte si pozor 
na exkluzivitu a rozhodně nic nepodepisuj-
te ihned, bez řádného přečtení a promy-
šlení! Cena, kterou za jeden lehkovážný 
podpis zaplatíte, může být příliš vysoká.

„Chcete ušetřit? Zajistím vám nejnižší ceny elektřiny a plynu na trhu.“ Že už jste  
to někdy slyšeli? Ano, i tak může vypadat začátek neohlášené návštěvy před dveřmi 

vašeho domu či bytu. Zdánlivá výhoda se může lehce proměnit v nevýhodu.

EXKLUZIVITA NA AUKCE 
ELEKTŘINY NEBO PLYNU?  

CESTA DO PEKEL
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RADÍME DIVÁKŮM ČESKÉ  
TELEVIZE V POŘADU  
VŠECHNO, CO MÁM RÁDA

19Radíme

Jako odborníci na dodávky elektřiny a plynu jsme  
se zúčastnili natáčení hobby pořadu Všechno, co  
mám ráda, který jste mohli sledovat na obrazovkách  
České televize. Naše kolegyně Lucie Klempířová radila 
hlavní hrdince Evě. Ta se například dozvěděla,  
že když elektřinou také topí a ohřívá vodu, měla by  
mít určitě dvoutarifní sazbu.

Jestliže využíváte elektřinu i pro 
vytápění, je důležité, abyste si 
zkontrolovali distribuční sazbu.  
A to nejen v domě či bytě, ale 
také na chatách a chalupách. 
Máte-li například tepelné čerpa-
dlo nebo elektrický bojler, měli 
byste mít nastavenou dvoutarifní 
sazbu, tedy vysoký a nízký tarif, 
kterému se dříve také říkalo 
noční proud.  
Pro někoho je to samozřejmost,  
v mnoha případech se tak ale 
neděje. Lidé si mění systém  
vytápění, přikupují spotřebiče, 
změny ale nekonzultují  
s odborníky. V konečném  
důsledku tak utrácejí zbytečně. 
Nejste si jisti? Zavolejte na naši 
zákaznickou linku 478 575 555 
a my vám poradíme. 

Příklad  
z praxe: 
Majitel chalupy, který si 
pořídil tepelné čerpadlo, 
nepožádal o změnu sazby 
na dvoutarifní, a tak platil 
vysoké ceny elektřiny  
i v době, kdy mohl čerpat 
nízký tarif. Ročně to 
znamenalo zbytečně 
o 20 tisíc korun vyšší účet.
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Naše rada

Ušetřete s Centropolem  
za plyn až 5800 Kč ročně. 

www.centropol.cz

Zákaznická linka

478 575 555



Vít Mudrik 
   v Centropolu pracuje 2 roky

   všichni naši operátoři jsou trpěliví, Vítka ale opravdu nikdy  
nic nerozhází

   vyslechne smutné příběhy a vyřeší s vámi, jak se vrátit  
k Centropolu poté, co jste odešli za zdánlivě lepší nabídkou, 
ze které se stala noční můra

   provádí změnu platby záloh převodem místo složenkou,  
protože to je pro vás levnější

   řeší upomínky, opožděné platby

Jana Balatová
   v Centropolu pracuje 6 let

   podrobně zná všechny produkty, historické i současné

   každý produkt vám popíše a nabídne ceník, který je pro  
vás nejvýhodnější 

   pomůže s přepisem odběrného místa

   nastaví s vámi výši záloh tak, abyste neměli přeplatek,  
ale ani nedoplatek

KOMU SE DOVOLÁTE NA  

CALL CENTRUM
NAŠI LIDÉ 

POMÁHAJÍChcete výhodnější ceník? Nebo poslat přeplatek na účet?  
Stěhujete se a řešíte přepis odběrného místa?  
Většinu požadavků budete řešit s naším call centrem.  
Celkem se našim zákazníkům věnuje 40 operátorů,  
v tomto čísle vám představujeme dva z nich.
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Call centrum

telefonní číslo: 

478 575 555

vyřídí  
700 hovorů denně

a odpoví na 400 e-mailů

pracovní doba:  
pondělí–pátek 

8–20 hodin
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Sbírka pro pomoc  
opuštěným zvířatům
Na jaře letošního roku jsme se rozhodli 
uspořádat sbírku pro spolek Anidef 
(z anglického animal defence – ochrana 
zvířat) a jeho útulek pro opuštěná a týraná 
zvířata v Žimu.  Útulek z vlastních 
prostředků zrekonstruovala a provozuje 
parta nadšených lidí, které pojí láska 
ke zvířatům.

Jejich práce a nadšení si podporu zaslouží. 
Vybírali jsme především hmotné dary, 
celkem naši zaměstnanci přinesli na 80 kg 
různých granulí, konzerv, pamlsků, dek, 
misek, plyšáků a hraček. Někteří kolegové 
přispěchali i s finanční výpomocí, do roz-
počtu útulku jsme přispěli částkou přes dva 
tisíce korun. 
Více informací o útulku najdete na interne-
tové adrese www.anidef.cz. 

Snídaně pro  
asistenčního pejska

Naší nejoblíbenější akcí je tzv. charitativní 
snídaně. Navaříme, napečeme a přichys-
tané dobroty přineseme do práce, kde si je 
kolegové mohou koupit, společně je sníst 
a ještě si u toho popovídat. Je to vždy pří-
jemné setkání. Především jdou ale utržené 
peníze za navařené a napečené pochutiny 
na dobrou věc. Letošní charitativní snídaně 
vynesla 29 tisíc Kč. Dalších 21 tisíc Kč pak 
přidala společnost Centropol. Celkem jsme 
tedy přispěli 50 tisíci Kč společnosti Pest-
rá, o. p. s. na výchovu a výcvik asistenčního 
pejska pro hendikepované dítě. 
Společnost Pestrá se specializuje na výcvik 
asistenčních psů metodou bez kotců a vy-
chováváním štěňat v přirozeném prostředí 
rodiny. Soustředí se na kvalitní vedení asis-
tenčního psa spolu s jeho pánem. Zakládá 
si na individuálním přístupu a výcviku psů 
na míru pro konkrétní klienty. 
Více na www.pestra.cz.  

Zaměstnanecká  
sbírka pro Dětský  
domov Střekov
Do třetice všeho dobrého jsme uspořádali 
sbírku na podporu Dětského domova Stře-
kov a zařízení Střekováček v Ústí nad Labem. 
Pro děti ze Střekova jsme vybrali množství  
oblečení, hraček, pomůcek do školy a dalších 
věcí, které pomohou zlepšit jejich život 
v domově.

Zařízení Střekováček slouží vedle Dětského 
domova Střekov pro okamžitou pomoc 
ohroženým dětem na způsob azylu. 
Kapacita Střekováčku, 12 dětí ve věku od 3 
do 18 let, je stále beze zbytku využívána. 
Více si můžete přečíst na stránkách 
 https://ddstrekov.wordpress.com. 

Děkujeme všem našim zaměstnancům,  
kteří se do dobročinných akcí zapojili.  
Jsme rádi, že nejsou lhostejní a díky nim  
můžeme podpořit smysluplnou pomoc potřebným.
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Rádi bychom 
zde poděkovali všem, 

kteří nám zaslali  
děkovné dopisy.  

Díky nim víme, že 
naše práce je pro vás 

přínosná.
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Nakrájíme cibuli na kostky a osmažíme ji 
na sádle do zlatova.

Nakrájíme vepřovou plec na kostky, přidáme 
k cibuli, zaprášíme mletou paprikou a ope-
čeme. Když se maso zatáhne, podlijeme ho 
vodou, posypeme mletým kořením, kmínem, 
solí a dusíme.

Do druhého hrnce vložíme zelí, uzené maso, 
klobásu, houby, bobkový list, nové koření, 
sůl a kmín. Zalijeme vodou a vaříme, dokud 
uzené maso nezměkne.

Když je plec udušená, přidáme na kostky 
nakrájené brambory a dál dusíme. Když se 
brambory začnou rozsýpat, hrnec odstavíme.

Klobásu vyjmeme, nakrájíme na  
kolečka, uzené pokrájíme na kostky  
a spolu s udušenou plecí opět  
vložíme do hrnce se zelím.

Nakonec přidáme rozetřený česnek, 
majoránku a vegetu.

Do talíře se zelňačkou přidáme  
smetanu a podáváme s chlebem.
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archiv Václava Patejdla

SILVESTROVSKÁ 
ZELŇAČKA
PODLE RECEPTU 
VAŠA PATEJDLA

kysané zelí 1 kg
vepřová plec 0,5 kg
vepřové uzené  0,5 kg
domácí klobása  1 nožička
sušené houby  1 hrst
brambory  2 ks
cibule  1 ks
česnek  2 stroužky
sádlo  1 polévková lžíce
černé koření mleté podle chuti

sůl podle chuti
kmín  kávová lžička
červená paprika  
mletá kávová lžička
nové koření celé   4 kuličky
bobkový list   2 lístky
kysaná smetana  podle chuti
vegeta   podle chuti
majoránka   podle chuti

Na 8 porcí potřebujeme:

Zelňačka je  
výborná i na druhý 
den. Dokonce čím 
častěji ji ohřívám,  

tím je lepší.  
Její příprava mi 

zabere zhruba dvě  
hodiny.
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Plno radostného dětského výskání zažilo 
Ústí nad Labem. V Domě kultury se sešly 
stovky malých školáků, aby si zde zazávo-
dili, užili si show ve skákání přes švihadla 
a setkali se s ústeckými sportovci. Školáci 
zvážněli až poté, co byli svědky simulova-
ného kříšení člověka stiženého srdečním 
záchvatem. Právě srdce a péče o tento 
životně důležitý orgán byly pojítkem spor-
tovně-vzdělávací akce uspořádané Nadač-
ním fondem Energie pomáhá, který založila 
v loňském roce mecenáška a sopranistka 
Lenka Graf.

Ústí má nový  
stacionární defibrilátor
Z Domu kultury se osazenstvo přesunulo 
na Kostelní náměstí, kde Lenka Graf odha-
lila stacionární defibrilátor, přístroj, který 
může zachraňovat lidské životy. U slav-
nostního okamžiku předání defibrilátoru 
primátorce města Věře Nechybové byli 
i Lukáš Vais ze Zdravotnické záchranné 
služby Ústeckého kraje a Michal Ešner, 
ředitel Obchodního centra Fórum.

„Byl to skvělý nápad nadačního fondu 
chránit i touto formou životy našich 
spoluobčanů. Lenka Graf má moji plnou 
podporu. Jsem ráda, že tu žijeme s lidmi, 
kteří nejsou lhostejní ke svému okolí,“ 
podtrhla primátorka Ústí nad Labem Věra 
Nechybová.

Akci zaštítil také hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček, který má porozumění 
pro budoucí plány fondu. „Jsem rád, že 
jsem se s paní Graf mohl osobně setkat. 
Jako dědeček podporuji vše smysluplné, 
co chrání naše nejmenší,“ řekl hejtman 
po setkání s Lenkou Graf.

Lenka Graf v nejužší  
nominaci na Ženu 
regionu a Osobnost 
Ústeckého kraje
Za svou charitativní činnost, především 
spojenou s Nadačním fondem Energie 
pomáhá, si Lenka Graf vysloužila nomina-
ci do soutěže OSOBNOST ÚSTECKÉHO 
KRAJE i do celonárodního klání ŽENA 
REGIONU. To je určeno všem ženám, které 
nejenže dosahují jedinečných výsledků 
ve své profesi, ale aktivně se podílejí 
i na veřejném životě, přispívají ke zlepšení 
a rozvoji svého regionu a ještě při tom 
zvládají péči o rodinu. 

Nadační fond Energie pomáhá uspořádal v rámci projektu Skákejme pro zdravé  
srdce velké sportovní a vzdělávací setkání žáků ústeckých základních škol.

NADAČNÍ FOND ENERGIE POMÁHÁ  
VYSKÁKAL PRO 

ÚSTÍ NAD LABEM 
STACIONÁRNÍ DEFIBRILÁTOR
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Album je dostupné na Spotify, Apple Music i ve volném prodeji.

Vyluštěnou tajenku zašlete nejpozději do 31. 12. 2018 na adresu:  
Céčko – CENTROPOL ENERGY, a.s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem nebo e-mailem na cecko@centropol.cz. 
Prvním padesáti úspěšným luštitelům zašleme drobný dárek.


