Kudlanka

TEÄŒE VODA, VODIÄŒKA...
NedÄ›le, 27 Ä•ervenec 2008

V následujících dnech asi bude málokomu zima ... TÄ›ch slibovaných tÅ™icet, ba nÄ›kde i &bdquo;víc neÅ¾ tÅ™iatÅ™icet ve s
mne trochu dÄ›sí, ale pevnÄ› vÄ›Å™ím, Å¾e se to s trochou odvahy dá pÅ™eÅ¾ít. Znamená to ov&scaron;em hodnÄ›, opravdu
pít... A kdyÅ¾ uÅ¾ jsme u pití - co pijete vy? Pijete vÅ¾dy bakteriologicky nezávadnou vodu? KonkrétnÄ›: myslíte, Å¾e je voda
limonáda v PET lahvích vÅ¾dy v poÅ™ádku?

Mimo jiné, holky a kluci, pijete je&scaron;tÄ› vÅ¯bec vodu z vodovodu? Nebo jste si jiÅ¾ zvykli pít jen tu kupovanou - ty
rozliÄ•né "barevné" a jen "zaruÄ•enÄ› zdravé" z PET lahví? OsobnÄ› si ale myslím, Å¾e vÄ›t&scaron;ina z vás ví, Å¾e v pokud
ony PET lahve vystaveny teplu - natoÅ¾ podobnÄ› horkému sluníÄ•kovému poÄ•así, je to v podstatÄ› pÅ™eveliký risk. Pokud s
do plastové lahve dostane nÄ›jaký ten mikroorganismus, tak dochází k jeho obrovskému namnoÅ¾ení - a na nepÅ™íjemnosti je
jasnÄ› zadÄ›láno... (urÄ•itÄ› jste nÄ›kdy nÄ›kde uÅ¾ vidÄ›li - mnohdy na stáncích - vedru vystavené PET lahve).
Proto je
jistÄ›j&scaron;í pít odtoÄ•enou vodu (cca pÅ¯l minuty) z kohoutku - pÅ™ípadnÄ› ochucenou citrónem Ä•i &scaron;Å¥ávou; proto
se dennÄ› kontroluje a do vodovodní sítÄ› se pou&scaron;tí jen voda, která splÅˆuje limity vyhlá&scaron;ky ministerstva
zdravotnictví. Nu, a pokud máte bíle zakalenou vodu, je to jen dÅ¯sledek rozptýleného vzduchu v potrubním systému; staÄ•í
nechat vodu nÄ›kolik minut odstát. Ale - DÅ®LEÅ½ITÉ UPOZORNÄšNÍ: Na vaÅ™ení nikdy nepouÅ¾ívejte teplou vodu z vodov
za kvalitu teplé vody jiÅ¾ vodovody a kanalizace neodpovídají.

ProÄ• vodu z vodovodu?
- Jeden litr vody z vodovodu je více neÅ¾ 100krát levnÄ›j&scaron;í neÅ¾ 1 litr balené vody.
- Je zdravotnÄ› nezávadná, podléhá Ä•astÄ›j&scaron;í a v nÄ›kterých parametrech dokonce pÅ™ísnÄ›j&scaron;í kontrole kvalit
neÅ¾ balená voda.
- Je kvalitní - po stránce kvality je zcela srovnatelná s balenou vodou, díky niÅ¾&scaron;ímu obsahu minerálních látek
ménÄ› zatÄ›Å¾uje ledviny.
- VÅ¾dy Ä•erstvá u vás doma - optimálnÄ› &bdquo;uskladnÄ›na v chladu a temnu" ve va&scaron;em vodovodním potrubí.
- &Scaron;etÅ™íte pÅ™írodu - odpadá pÅ™eprava kamiony, potÅ™eba skladování a likvidace neekologického odpadu.
- &Scaron;etÅ™íte své zdraví - nenosíte tÄ›Å¾ké balíky vody (balík se &scaron;esti láhvemi váÅ¾í asi 10 kg). A je&scaron;tÄ›
jedna "drobnost", kudlanky a kudlánci: tentokrát docela k na&scaron;tvání: jestlipak víte, Å¾e cestou z vodáren do
va&scaron;eho kohoutku se "ztratí" minimálnÄ› jedna pÄ›tina vody.(RÅ¯zné netÄ›snosti, prasklé potrubí, atd.) Ov&scaron;em
- my platíme celou Ä•ástku!Myslíte, Å¾e se s tím nÄ›co bude dÄ›lat? BohuÅ¾el, teÄ•, ani v nejbliÅ¾&scaron;í dobÄ› vÅ¯bec nic
na to?d@niela

http://www.kudlanka.cz
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