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LIBEREČÁCI,  
vsaďte se o 300 Kč, 
že vám nabídneme 
levnější energie! 

LIBEREC
Jánská 864/4

 +420 480 080 990

Navštivte naše  
zákaznické centrum

Dodavatel elektřiny a plynu po celé ČR

www.centropol.cz



Pro Liberec mám velkou slabost. Myslím, že málokteré 
město v České republice skýtá tolik příležitostí 
ke sportování a k turistice jako právě Liberec a jeho okolí. 
Liberec je prostě fajn a fajn je i to, že našemu Centropolu 
se tu dlouhodobě daří. Elektřinu a plyn dodáváme mnoha 
domácnostem a institucím již více než 15 let. Našim 
zákazníkům za věrnost velice děkuji a věřím, že už tak 
početná centropolí rodina se bude pod Ještědem v čase 
dále utěšeně rozrůstat!
Našim zákazníkům chceme být co nejblíže. Dobře víme, 
že ryze neosobní komunikace může být pro Vás někdy 
poněkud problematická. I proto jsme v Liberci otevřeli 
zákaznické centrum, kde spolu můžeme vést dialog 
i jinak než prostřednictvím počítače a chytrého telefonu. 
Plně rozumím tomu, že potřebujete 
co nejvíce informací z první ruky, 
s odborníkem si popovídat a až poté 
učinit rozhodnutí.

V Liberci, v Jánské ulici, jsou naši konzultanti  
připraveni plnit Vaše přání a maximálně zjednodušit 
Vaše rozhodování. Zákaznické centrum je tu pro Vás, 
těším se, že v něm budete našimi častými hosty! 
Přeji Vám krásné podzimní dny  
a spoustu neutuchající pozitivní energie!

VÁŽENÍ A MILÍ
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Editorial Aleše Grafa

Energetické poradenství

Tipy na úsporu Kontrolní mechanismy Centropolu

Jak na nedoplatky?

Recept podle  
Zdeňka Pohlreicha

TOPNÁ SEZÓNA ZAČALA
TEPELNÁ ČERPADLA

ZÁKAZNICKÁ CENTRA

PRODUKTY
S GARANCÍ ÚSPORY

NÁKLADY NA PROVOZ 
DOMÁCNOSTI

ZDRAŽUJE VÁŠ DODAVATEL 
ELEKTŘINU NEBO PLYN?

PŘEJDĚTE  
K CENTROPOLU
Pokud vám současný dodavatel elektřiny či plynu zdraží,  
nevěšte hlavy. Odejít můžete i tehdy, když máte smlouvu  
na dobu určitou. Jen je třeba si pohlídat stanovené lhůty. 

Kdy mohu odejít bez sankcí?  
Hlídejte lhůty!

Dodavatel zdražuje a neoznámí  
vám to přímo adresně

V takovém případě máte 3 měsíce  
od zdražení na odstoupení bez udání 

důvodů a bez sankcí.

Dodavatel vám zdražení oznámí  
prokazatelně přímo adresně  

(písemně, elektronicky apod.) 
nejpozději 30 dnů před nabytím 

účinnosti změn
Bez sankcí můžete odstoupit  

nejpozději 10 dnů před nabytím  
účinnosti těchto změn. 

Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, 
chcete přejít k jinému dodavateli 
a nevejdete se do těchto stanovených 
lhůt, záleží na délce výpovědní lhůty 
ve smlouvě se stávajícím dodavatelem. 
Většinou to jsou tři měsíce, ale výjimkou 
není mnohdy ani půlroční výpovědní 
lhůta.

Pokud máte smlouvu na dobu určitou 
a nestačíte využít stanovenou lhůtu 
od zdražení, nezbývá vám než čekat 
na konec smlouvy. Ale pozor na to,  
zda ve smlouvě nemáte automatickou 
prolongaci. V takovém případě je třeba 
dát výpověď ve stanovené lhůtě před 
koncem nynější smlouvy. Tyto lhůty se  
ale liší smlouvu od smlouvy.

Proč přejít k Centropolu
Držíme si dlouhodobě pozici jednoho 
z nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny 
a plynu v ČR. Obsluhujeme na 300 000 
odběrných míst z řad domácností, firem 
a institucí. Velikost firmy nám dovoluje 
nakupovat energie levně v době, kdy jsou 
ceny nízko, a vytvářet zajímavé ceníky. 
Na českém trhu s energiemi působíme 
od roku 2002.

Pokud si nejste jisti, zavolejte  
nebo napište do zákaznického  
centra a zkusíme zjistit, zda  
zrovna váš dodavatel nezdražil.

Jak přejít k Centropolu
Přijďte do zákaznického centra ve vašem městě,  
adresu najdete na straně 8 a 9. V zákaznickém centru  
spočítáme úsporu a poradíme nejvýhodnější ceník.  
Ten porovnáme i s ceníkem, který máte u stávajícího 
dodavatele. 

Pokud řešíte vše raději e-mailem, pošlete naskenované  
roční vyúčtování e-mailem na obchod@centropol.cz.  
Můžete nám rovněž zavolat na číslo 478 575 555.
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KROMĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
ŠETŘÍTE I SVOJI PENĚŽENKU

MODERNÍ KOTLE  
SE VYPLATÍ

Navštivte zákaznické centrum ve vašem městě, využijte našich  
konzultantů a nechte si poradit, jak můžete vyměnit starý kotel za nový.

TEPELNÁ ČERPADLA  
ŠETŘÍ ENERGII I PENÍZE

Zaujala vás naše nabídka? 
Navštivte zákaznické centrum ve vašem městě a vybereme nejvhodnější technologii  
právě pro váš dům. Partnerem Centropolu je Dům kotlů, který výměnu tepelného čerpadla 
a všechny související práce zařídí na klíč, a to včetně vyřízení dotace.

S CENTROPOLEM  
UŠETŘÍTE HNED  
DVAKRÁT
Tepelná čerpadla umožňují získávat teplo 
z okolního prostředí (vody, vzduchu či 
země) a toto teplo odevzdávat pro vytápění 
nebo přípravu teplé vody. 
Tepelné čerpadlo je tak výhodnější než 
elektřina, plyn, dřevo i uhlí. Člověk jím získá 
bezobslužný zdroj tepla s minimálními 
provozními náklady.

 vzduch/voda
Výhody
• je nejlevnější
• možnost změny umístění
Nevýhody
• menší účinnost v zimě
• velký rozdíl výkonu v létě a v zimě
• konstrukčně složitější zařízení
•  musí se řešit odtávání námrazy  

na výparníku

země/voda  
s horizontálním výměníkem

Výhody
•  téměř stálé podmínky
•  levnější než provedení s vrtem
Nevýhody
•  potřeba větší plochy pro instalaci 

horizontálního výměníku
•  kolísá teplota

země/voda 
se svislým zemním vrtem

Výhody
•  stálé podmínky, možnost pasivního 

chlazení
Nevýhody
•  větší investiční náklady na tepelné 

čerpadlo a vrt

NEJČASTĚJI VYUŽÍVANÉ TYPY ČERPADEL

Dům kotlů 
Působí po celé ČR a ročně instaluje cca 200 tepelných 
čerpadel, okolo 250 plynových kotlů a zároveň zákazníkům 
vyřizuje dotace či financování výměny starého kotle.

Pro zákazníky Centropolu má Dům kotlů speciální nabídku!

Jak slevu získáte?
Stačí v Domě kotlů předložit podepsanou smlouvu  

na dodávku elektřiny nebo plynu s Centropolem.

ZÍSKEJTE SLEVU
5 000 Kč na nákup a instalaci plynového kotle,

10 000 Kč na nákup a instalaci tepelného čerpadla.

Pokud máte kotel:

Tyto kotle nebude možné provozovat po roce 2022. Jde o kotle tzv. 1. a 2. emisní třídy.

Tepelná čerpadla 54 Tipy na úsporu

Kdy odborníci doporučují uvažovat o výměně kotle?

na uhlí na dřevo

zkrátka na tuhá paliva  
bez ventilátoru a regulace  
vyrobený před rokem 2008



ELEKTŘINA PLYN

Pokud vás nebaví sledovat vývoj cen 
elektřiny a raději dáváte přednost jistotě, je 
ceník Pohoda přesně pro vás. 
Přestože ceny na velkoobchodních trzích 
stále rostou, našim zákazníkům nabízíme 
atraktivní ceny, a to až na dobu 24 nebo  
36 měsíců.
Během této doby se nemusíte obávat 
zvýšení ceny za elektřinu.

Před koncem smlouvy vás kontaktujeme 
a společně vybereme produkt, který bude 
nejlépe odpovídat vašim potřebám.  

Vždy víte, že máte výhodnou cenu.

S ceníkem Pohoda  
vždy víte, na čem jste

Centropol vás  
odmění za věrnost

Staňte se zákazníkem  
Centropolu  
a odměníme vás!

Plyn o 10 % 
levnější?  
A napořád?

On-line samoobsluha dostupná  
24 hodin, 7 dní v týdnu odkudkoli
V samoobsluze najdete vyúčtování, vaše kontaktní  
a platební údaje, seznam všech vašich odběrných míst,  
přehled o uhrazených nebo neuhrazených zálohách  
a možnost platby prostřednictvím QR kódu.

3 výhody, když máte elektřinu  
i plyn u Centropolu:

Vše potřebné odbavíte  
v jednom zákaznickém centru.
Pro elektřinu i plyn máme  
společnou zákaznickou linku.
Pokud u nás máte i mobilní 
tarif, získáte 50 minut  
volání zdarma.

Přijďte do zákaznického centra ve vašem 
městě a požádejte o naši extra výhodnou 
smlouvu na plyn. Skvělá cena je  
samozřejmostí. Ale to nestačí!
Centropol odměňuje za věrnost:
• 2. rok vám dáme slevu 5 % z ceny plynu,
• 3. rok vám dáme slevu 10 % z ceny plynu. 

A tato sleva vám zůstane napořád!

Skvělá nabídka plynu od Centropolu  
pro všechny nové zákazníky!

Ceník Pohoda fér:
• doba trvání: 36 měsíců,  
• automatické prolongace (včetně 10% slevy)

Odebírejte od nás kromě plynu také elektřinu.  
Kromě skvělých cen energií získáte 50 minut  
volání zdarma u našeho operátora.

6 Produkty Produkty 7

Vsaďte se s námi

že vám dáme lepší cenu!

Kdo se s námi vsadí, neprohraje!

Přineste do našeho zákaznického centra fakturu od svého  
dodavatele energií a vsaďte se s námi, že vám dáme lepší cenu!

Když vyhrajeme my, znamená to, 
že vám dáme výhodnější cenu 
energií, než vám dává stávající  

dodavatel. 

Budete platit méně  
a to je skvělá zpráva!

Kdyby se náhodou stalo, že vám 
lepší cenu dát nedokážeme,  

získáte od nás poukázku  
v hodnotě 300 Kč na nákup zboží 

v prodejnách a e-shopu  
společnosti DATART.

Rozhodně neodejdete 
s prázdnou!

Akce platí výhradně pro nové zákazníky společnosti CENTROPOL ENERGY, a. s.  
Poukázku v hodnotě 300 Kč můžete v prodejnách a e-shopu DATART uplatnit do 30. 6. 2020.  

Prémii od nás získáte, jestliže nebudeme schopni konkurovat ceně, kterou vám nabízí váš 
stávající dodavatel. Bude nám stačit, když se s námi podělíte o vaše poslední vyúčtování. 

Pravidla soutěže jsou v plném znění k dispozici v zákaznickém centru a na webu  
www.centropol.cz.

Dodavatel elektřiny a plynu po celé ČR



Brno Bratislavská 184/2a brno@centropol.cz  +420 510 010 990

Hradec Králové Zamenhofova 1070 hradeckralove@centropol.cz +420 490 090 990

Liberec Jánská 864/4 liberec@centropol.cz +420 480 080 990

Olomouc Erbenova 270/2, Nová Ulice olomouc@centropol.cz +420 580 080 990

Ostrava Českobratrská 1768/30 ostrava@centropol.cz +420 550 050 990

Pardubice Smilova 412 pardubice@centropol.cz +420 460 060 990

Plzeň Husova 725/7 plzen@centropol.cz +420 370 070 990

Praha 8 Sokolovská 351/25 prahaflorenc@centropol.cz  +420 210 010 990

Teplice Pražská 3227/121 teplice@centropol.cz  +420 475 259 488

Ústí nad Labem Vaníčkova 1594/1 ustinadlabem@centropol.cz +420 475 259 484

Paní Eva (45) žije v panelovém domě 
o velikosti 2+1, elektřinou svítí. Ušetřili jsme jí 
více než 400 korun ročně.

Pan Petr (36) žije v rodinném domě, který 
vytápí elektřinou a má dvoutarifní sazbu.  
Jeho úspora dosáhla téměř 800 korun ročně.

Paní Marie (52)  bydlí v činžovním domě. 
Plynem ohřívá vodu a vaří. Získala  úsporu 
téměř 800 korun ročně.

Pan Josef (67) bydlí v rodinném domě, 
ve kterém plynem topí, ohřívá vodu i na něm 
vaří. S námi dosáhl úspory 3 000 korun ročně.

UDĚLÁME VŠECHNO  
PRO TO, ABYSTE UŠETŘILI!

ZÁKAZNICKÁ CENTRA

Zkušený personál, proškolení energetičtí  
konzultanti a zákazník na prvním místě

Proč přijít do zákaznického centra?  
Protože UŠETŘÍTE!

Kdo je Centropol
významný dodavatel elektřiny a plynu

na trhu od roku 2002

na 300 tisíc spokojených zákazníků

Co kromě ÚSPORY vyřešíte  
v zákaznickém centru?

posílání přeplatků na účet
přepis odběrného místa
změnu plateb záloh převodem místo složenkou  
– vyjde vás to levněji

nastavení výše záloh, abyste neměli  
přeplatek ani nedoplatek
změnu bydliště
upomínku, opoždění platby

Chtěli bychom tímto pochválit pana Bohoňka. 
Vždy vyšel vstříc našim požadavkům.  
Jsme velmi spokojeni. 
Pavel K., Ostrava-Poruba

Děkuji, že jste mě dokázali dostat ze 
spárů aukční společnosti, se kterou jsem 
neprozřetelně podepsal smlouvu předtím, než 
jsem se rozhodl přejít k Centropolu. Bez vás 
bych musel tu pokutu 6 000 korun, kterou mi 
napařili, zaplatit. Nyní jsem vaším spokojeným 
zákazníkem. Jako poděkování posílám malý 
dárek.
Josef F., Havířov

Kolik s Centropolem ušetřili? Ohlasy zákazníků

Chcete UŠETŘIT za elektřinu a za plyn?  
Preferujete osobní kontakt?
Navštivte nás v zákaznickém centru ve vašem městě.
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PROVOZ DOMÁCÍCH 
SPOTŘEBIČŮ 

NEMUSÍ ZRUINOVAT VAŠI PENĚŽENKU

Kachnu za dvě desetikoruny

Bez pomalu pečené husy nebo kachny si jen těžko představíme příjemnou 
rodinnou oslavu. Zvlášť na podzim! Tato drůbež na českou slavnostní tabuli 
 totiž patří již tradičně a existuje na ni řada receptů. Pokud také preferujete 
pomalu pečenou kachnu, budete na ni potřebovat přibližně čtyři hodiny při 
160 °C. Průměrná spotřeba elektrické trouby je 3,2 kW, za čtyři hodiny to dělá 
necelých 13 kW. Při ceně 1800 Kč za 1 MW vás tak upečení jedné kachny vyjde 

zhruba na 24 Kč.

Roční žehlení vyjde průměrně na 45 korun

Pokud domácnost nemá sušičku, bude potřeba prádlo vyžehlit.  
Půlhodina žehlení bavlněného prádla spotřebuje cca 0,120 kW.  
Při ceně 1800 Kč za 1 MW stojí cca 0,2 Kč. Pokud jste větší domácnost, 
budete pravděpodobně žehlit v průměru dvě hodiny týdně.  
Pak vás roční provoz jedné žehličky vyjde zhruba na 45 Kč.

Domácí espresso za 220 Kč ročně

Obliba kvalitní kávy neustále vzrůstá, proto si řada moderních 
domácností pořizuje dobré a výkonné kávovary. Průměrná 
čtyřčlenná rodina si denně připraví čtyři espressa, na jejich 
výrobu je potřeba cca 0,334 kW. Denně tak rodina ze svého 
rozpočtu vydá na provoz kávovaru při ceně 1800 Kč za 1 MW 

zhruba 0,6 Kč. Roční provoz pak vyjde asi na 220 Kč.

Chutné a přitom levné

Máte rádi k snídani topinky? Kolik myslíte, že stojí jejich výroba? Při výrobě 
dvou topinek v topinkovači se spotřebuje cca 0,039 kW, z peněženky vám tak 

zmizí asi 0,07 Kč. Pokud si budete týdně dělat deset topinek, vyjde vás jejich 
příprava ročně na necelou dvacetikorunu.

Pořiďte si pračku a sušičku  
každou zvlášť

Návrat dětí z podzimních prázdnin je vždy spojený s velkým rodinným praním. Samozřejmě 
záleží na tom, jakou máte pračku. Pokud máte spotřebič v energetické skupině A+++ a plníte 
prádlo zepředu, průměrná spotřeba pračky na jeden prací cyklus je přibližně 0,7 kW. Šest kilo 

prádla tak vyperete za 1,26 Kč. Spotřeba se ale navyšuje, pokud k tomu využijete i sušičku. 
Pračka se sušičkou na jeden cyklus totiž potřebuje cca 5,4 kW. Jedna várka vás tak přijde už 

skoro na deset korun. Provozní spotřebu pračky můžete snížit například tím, že budete využívat 
její plnou kapacitu. Pračka se sušičkou je vždy energeticky náročnější než dva samostatné 

elektrospotřebiče, protože v ní můžete sušit jen polovinu prádla, které vyperete. 

Mikrovlnná trouba mnoho energie nespotřebuje

Velkým žroutem energie není ani mikrovlnná trouba. Při ohřevu velké misky studené 
polévky, který zabere přibližně pět minut, spotřebuje trouba asi 0,063 kW, což přijde 

přibližně na 0,12 Kč. Pro představu tak roční provoz mikrovlnné trouby při průměrném 
ohřevu potravin cca 25 minut týdně vychází asi na 30 korun.

Jeden mycí cyklus  
v myčce za méně než 2 Kč

Myčka nádobí je dnes už běžnou součástí většiny domácností. Desetinásobně šetří čas 
oproti mytí v ruce pod tekoucí vodou, o úspoře vody nemluvě. Odborníci navíc doporučují 
pro ještě větší úsporu využívat maximální kapacitu myčky. Kolik tedy stojí provoz myčky? 
Jeden mycí cyklus rodinný rozpočet rozhodně nezruinuje. Umytí sedmi kilogramů nádobí, 

což je běžné množství po velkém rodinném jídle, spotřebuje přibližně 0,9 kW energie.  
Jedna várka nádobí vás tudíž průměrně vyjde na 1,62 Kč.

Vysávání váš rozpočet nezruinuje

Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik času vám zabere vysátí prachu v bytě? 
Průměrně se uvádí, že čtyři pokojete vysajete do půl hodiny. Za tuto 

dobu spotřebujete asi 0,66 kW, což při běžné ceně elektřiny 
vychází zhruba na 1,2 Kč. Hodinové vysávání většího domu 

dvakrát týdně vás pak za rok vyjde asi na 250 Kč.

Rozsvítit večer světla, vyžehlit  
koš prádla, zapnout pračku,  

vyluxovat obývací pokoj, upéct  
nedělní oběd. To jsou činnosti,  

při kterých nezbytně potřebujeme  
elektřinu. Řada domácností se snaží  
šetřit, kde se dá. Víte, na kolik přijde  

provoz jednotlivých spotřebičů?  
Text: red
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KONTROLNÍ MECHANISMY CENTROPOLU CHCETE SE VYHNOUT NEDOPLATKŮM  
ZA ELEKTŘINU ČI PLYN?

STĚHUJETE SE?

DĚLÁME VŠECHNO PRO TO,  
ABY NAŠI ZÁKAZNÍCI VĚDĚLI,  
CO PODEPISUJÍ

NASTAVTE SI SPRÁVNĚ ZÁLOHY

NEZAPOMEŇTE PŘEPSAT  
ELEKTŘINU A PLYN

?Víme, že spokojený zákazník je to nejcennější, co máme.  
Proto děláme všechno pro to, abychom pro naše zákazníky  
byli férovým partnerem. 

Zálohy za elektřinu a zemní plyn můžete platit měsíčně, případně čtvrtletně.  
Jak ale trefit správnou výši záloh, abyste po roce nemuseli doplácet tisíce korun?

Stěhujete se? Je třeba odhlásit se z odběru elektřiny  
a plynu a zároveň se přihlásit v místě vašeho nového  
bydliště. Nejde o nic složitého. Poradíme vám a většinu  
věcí za vás v Centropolu vyřešíme my.

Poradíme vám! Vezměte poslední vyúčtování a přijďte do zákaznického centra ve vašem městě. 
Nebo zavolejte na naše call centrum 478 575 555. Společně zjistíme, co bylo příčinou nedoplatku, 
a nastavíme zálohy tak, abyste nemuseli nic doplácet, případně abyste neplatili zbytečně moc.
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Kontrolujeme každou smlouvu 
Je pro nás velmi důležité, aby při podpisu 
smlouvy náš zákazník dobře porozuměl 
všem detailům. K tomu máme navíc 
nastaven dvoustupňový kontrolní 
mechanismus - na našich pobočkách 
a následně ještě od našich kolegů na 
zpracování smluv, kteří zároveň zjišťují 
míru zákaznické spokojenosti. 

Naše ceníky jsou jednoduché  
a pro zákazníka výhodné
Centropol jako jeden z nejvýznamnějších 
obchodníků s elektřinou a plynem vždy 
dbá na to, aby měl ceny elektřiny a plynu 
nižší než dominantní dodavatelé. Pro 
domácnosti to znamená, že přechodem  

k Centropolu budou platit za plyn 
a elektřinu méně. 

Zvláštní zřetel bereme  
na starší obyvatele
Úplně rozumíme tomu, že ne všichni 
starší lidé (a zdaleka nejen oni) s námi 
chtějí vést dialog jen prostřednictvím 
počítačů a chytrých telefonů. Kdo 
požaduje osobnější kontakt, na toho 
se těší trpěliví konzultanti v našich 
zákaznických centrech. 

Chystáme vlastní systém  
vzdělávání konzultantů
Ve snaze neustále zvyšovat zákaznickou 
spokojenost procházejí naši kolegové 

v zákaznických centrech průběžným 
školením. 

Jsme fér
Jsme jedním z hlavních iniciátorů  
a signatářů tzv. Deklarace účastníků 
trhu s elektřinou a plynem. Ta stanovuje 
jasná etická i obchodní pravidla, jak je 
možné energie prodávat.  Podílíme se 
na chystané novele energetického zákona 
– ta je dalším krokem k posílení ochrany 
spotřebitelů.

Drobný přeplatek většinou znamená, že 
máte výši záloh nastavenou správně. 
Nedoplatek či podezřele vysoká částka 
na faktuře ale může mít více příčin:

Zvýšená spotřeba
Možná jste nedávno koupili novou 
ledničku či jiný velký spotřebič. Možná vás 
už zlobí ta stará... Narodilo se vám dítě 
nebo se syn vrátil ze studií v zahraničí. 
Chyba může být i v zařízení. Když vám 
například kotel spíná častěji, je určitě 
vhodná doba na jeho revizi a opravu.

Porovnejte aktuální vyúčtování 
s předešlými fakturami, a pokud si 
přesto nárůst spotřeby neumíte vysvětlit, 
kontaktujte nás. Podíváme se na to.

Chyba v odečtu
Váš distributor energií nám mohl předat 
chybný odečet. Zkontrolujte údaje 
na faktuře s údaji na vašem elektroměru 
či plynoměru. Pokud se odečty neshodují, 
pošlete reklamaci faktury na e-mail 
obchod@centropol.cz nebo zavolejte 
na tel. 478 575 555. Dáme to do pořádku.

Nezaúčtované platby
Některé vaše platby k nám mohly dorazit 
až po vystavení vyúčtování. Zahrneme 
je do faktury za další období. Pokud 
jste si jistí, že jste platbu uhradili, ale 
ve vyúčtování chybí, kontaktujte nás. 
Vyřešíme to.

Smlouvu převedeme do vašeho 
nového bydliště
Nejpohodlněji vyřeší zákazník přepis 
v našem zákaznickém centru, kde 
poradíme a vše zařídíme, případně 
nám pošlete přes kontaktní formulář 
na internetových stránkách  
www.centropol.cz údaje o novém 
odběrném místě. Pro sepsání nové 
smlouvy vás pak budeme kontaktovat.

Současnou smlouvu přepíšeme  
na nového majitele/nájemníka
Vámi právě ukončovanou smlouvu 
můžeme přepsat rovnou na nového 
majitele či nájemníka v místě, z něhož se 
stěhujete. Stačí, když nám napíšete pouze 
jméno nového odběratele, jeho trvalou 
a korespondenční adresu, rodné číslo, 
požadovaný způsob platby a případně 
i platební údaje.
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Zajděte do  
zákaznického centra 
ve vašem městě,  
se vším vám osobně 
pomůžeme. 
Nebo s námi můžete vše řešit 
také on-line nebo na zákaznické 
lince 478 575 555.

Zaujal vás náš přístup? 
Navštivte zákaznické centrum 
ve vašem městě, adresu najdete 
na straně 8 a 9, rádi vás uvidíme.

Text: red
Foto: Shutterstock

Text: red
Foto: Shutterstock



MLADÉ KUŘE NA CITRONECH
SE ZELENINOVÝM BULGUREM

Recept podle
Zdeňka Pohlreicha

Troubu předehřejte na 200 °C a nechte 
v ní rozpustit v rendlíku máslo. Kuřata 
osolte, opepřete, položte do pekáče 
a potřete ze všech stran rozpuštěným 
máslem. Bylinky nasekejte nadrobno, 
česnek oloupejte a prolisujte k bylinám, 
citronovou kůru nastrouhejte najemno, 
vše promíchejte, rozprostřete na talíř 
a obalte ve směsi kuřata. Vraťte je na pe-
káč, zakápněte citronovou šťávou a vložte 
do předehřáté trouby na 15 minut. Snižte 
teplotu na 180 °C a pečte ještě 30 minut 
doměkka a dozlatova. Pokud se máslo 
a šťáva příliš vypékají, můžete kuře podlít 
zbylým máslem a trochou vody. 

Mezitím připravte bulgur. V hrnci uvařte 
vodu, vsypte do ní bulgur, přiklopte poklicí 
a odstavte na 30 minut, aby bulgur změkl. 
Přebytečnou vodu slijte. 

Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrob-
no, rajčata přepulte, cuketu nakrájejte 
na drobné kostičky (1 x 1 cm), papriku 
zbavte jádřince a nakrájejte na kostičky 
(1 x 1 cm). Mátu a petržel nasekejte 
nadrobno. Z jednoho citronu nastrouhejte 
kůru, z obou vymačkejte šťávu.

V pánvi rozehřejte olej a postupně na něm 
opečte cibuli, cuketu, papriku a nako-
nec rajčata. Jednotlivé druhy zeleniny 
přidávejte po 2 minutách a restujte je, až 
změknou, ale zůstanou ještě křupavé.

Hotový bulgur promíchejte se  
strouhanou citronovou kůrou  
a šťávou, pečenou zeleninou  
a bylinkami. Osolte  
a opepřete a podávejte  
s půlkou pečeného kuřete.

MASO
100 g másla
2 mladá kuřátka
100 g hladkolisté petržele
100 g tymiánu
100 g šalvěje
2 stroužky česneku
2 chemicky neošetřené citrony
sůl a čerstvě mletý pepř

BULGUR
600 ml vody
300 g bulguru
1 červená cibule
250 g cherry rajčat
1 cuketa
1 žlutá paprika
1 hrst máty
1 hrst hladkolisté petržele
2 chemicky neošetřené citrony
2 lžíce olivového oleje
sůl a čerstvě mletý pepř

Text a foto: FRESH KUCHYNĚ ZDEŇKA POHLREICHA  
vydáno v nakladatelství SEVRUGA

Foto: Marek Bartoš
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PÉČE O TOPIDLA POMŮŽE UŠETŘIT 
SPOUSTU PENĚZ

TOPNÁ SEZÓNA ZAČALA

Ať už vytápíte plynovým kotlem, tepelným čerpadlem, elektrickými  
přímotopy, klasickými radiátory či kamny na pevná paliva, včasná příprava  

na zimu se vyplatí. Většina topidel půl roku ležela ladem, je nejvyšší čas je připravit. 
Trocha péče totiž může domácnostem ušetřit spoustu peněz. 

Jak na radiátory
Dvě pětiny českých bytů využívají systém 
dálkového vytápění. Před sezónou 
je potřeba zkontrolovat radiátory, 
zda dobře těsní. Jakmile začnete 
topit, tak také hlídáte, zda dobře hřejí. 
Odvzdušnění radiátorů pomocí ventilu je 
samozřejmostí, vzduch v trubkách totiž 
navyšuje spotřebu tepla až o čtvrtinu! 

Kromě této standardní péče ale můžete 
udělat daleko víc! Začněte s tím, že 
z radiátorů vysajete všechen prach. 
Prohlédněte trubky, a pokud je to třeba, 
rezavějící místa přetřete speciální barvou 
k tomu určenou. Pořiďte si reflexní fólii 
a umístěte ji za radiátor. Při vytápění 
odráží teplo zpět do místnosti a snižuje 
tak tepelné ztráty. Nakonec ještě ověřte, 
že jste v létě před vypnutý radiátor 
nepostavili velké kusy nábytku a že 
topidla nezakrývají závěsy.

Pozor na ventily
Radiátory nejsou jen topné trubky, patří 
k nim také termostatické hlavice. Kontrola 
termostatických hlavic a hlavně ventilu, 
který nachází hned za ní, je po půlroční 
topné pauze velmi důležitá. Ventily totiž 
mají tendenci v poloze tzv. na minimum 
tuhnout a pak by radiátor špatně hřál. 
Co s tím? Nechte termostatickou hlavici 
v otevřené poloze a několikrát ji protočte 
tam a zpět. Šikovný kutil může navíc 
hlavici sejmout a ventil rozpohybovat sám. 

Seřiďte termostat
Uspořit teplo a v důsledku také peníze 
pomůže správné nastavení termostatu. 
Odborníci doporučují vytápět obývací 
pokoje na 21 °C, v ložnici postačí 18 °C. 
Teplota by se měla měnit také podle 
denní doby. Moderní řídící jednotky umějí 
snížit teplotu v době, kdy nejste doma  
a stačí byt či dům jen mírně temperovat, 
a zatopí těsně před příchodem obyvatel 
domu.

Kamna si zaslouží péči 
Ihned po skončení topné sezóny by měl 
kamna a krbové vložky zkontrolovat 
odborník, který všechny části důkladně 

zreviduje. Vhodné je pozvat každý 
rok na návštěvu také kominíka, který 
zkontroluje zanesení komínu.

Kotel potřebuje servis
I váš kotel by měl vidět a před sezónou 
seřídit odborník. Zkontroluje totiž 
nejen stav hořáku a těsnost spalovací 
komory, ale také odvod spalin. Zvlášť 
u plynových kotlů se autorizovaný servis 
vyplatí, technik nejlépe posoudí životnost 
jednotlivých dílů, ovládání armatur, 
těsnění a přístup k plynovým rozvodům.
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Navštivte zákaznické centrum  
ve vašem městě a poradíme  
vám, jak ušetřit na energiích. 



Vyluštěnou tajenku  
zašlete nejpozději  
do 30. 11. 2019 na adresu:

Céčko 
CENTROPOL ENERGY, a. s. 
Vaníčkova 1594/1  
400 01 Ústí nad Labem

nebo e-mailem na  
cecko@centropol.cz. 

Prvním deseti úspěšným 
luštitelům zašleme DVD  
s filmem Úsměvy smutných 
mužů, dalších čtyřicet  
získá drobné dárky.  

CO JE U NÁS VŽDY NA PRVNÍM MÍSTĚ?


