Zepter – rozhovor s paní Janou Jiskrovou, ředitelkou 20. MŠ v Kladně, o čističce vody Edel Wasser

VODU
Z EDEL WASSERU
PIJE CELÁ ŠKOLKA

OBJEVTE SVŮJ
VLASTNÍ ZDROJ
ČISTOTY
Pětistupňový systém filtrace vody.
Antibakteriální systém.
Utěsněná nádrž na vodu zaručuje, že
vaše pitná voda zůstane neznečištěná
a čistá.
Účinný systém bez spotřeby
elektrického proudu.
Jednoduchý a spolehlivý.
Snadná instalace
i údržba.
Ušetřete peníze dnes
a šetřete je
po celý život.

Proč jste si pořídili do mateřské školy
čističku vody Edel Wasser?
Já sama znám společnost Zepter a
její výrobky už hodně dlouho, asi
patnáct let. S nápadem na vybavení
naší školky čističkou vody Edel Wasser
ale přišel náš kamarád a bývalý tatínek
školy pan Ježík. Ze začátku jsem byla
k jeho návrhu poněkud skeptická, ale
v okamžiku, kdy jsem viděla výsledky
srovnání kohoutkové vody, balené vody
a vody z Edel Wasseru, okamžitě jsem
si řekla: Tak jo. Dnes pije vodu z Edel
Wasseru celá školka, tedy nejen děti,

v dostatečném předstihu, aby stačila
vychladnout a mohla se použít do
šťáv nebo džusů. To s Edel Wasserem
odpadlo. Nyní převařujeme jen vodu
na čaj. Navíc zaměstnanci si už nemusí
nosit do práce kartony balené vody.

ale také paní učitelky a všichni provozní
zaměstnanci.
Když děti viděly čističku vody úplně
poprvé, myslely si, že to je počítač,
protože je svým vnějším tvarem hodně
podobná počítačové skříni. Museli jsme
jim proto nejprve předvést, že z toho
opravdu teče voda, aby nám uvěřily
(smích). Přístroj jsme si ale všichni
rychle oblíbili a děti si z něj strašně
rády pumpují vodu samy. Všichni teď
chodíme pít z „křišťálové studánky“.
Kvalita vody z Edel Wasseru se pozná
už podle chuti. Máme to ověřené nejen
z vlastní zkušenosti, ale říká nám to
každý, kdo se napije. Tak nám například
instruktorka jógy, která vede v naší
školce kurzy pro veřejnost, potvrdila,
že se voda z Edel Wasseru dá chuťově
přirovnat k vodě ze studánky, pro kterou
si jezdí na chatu. Vodu mohli na třídní
schůzce ochutnat i rodiče a všichni,
kteří se napili, si ji velmi pochvalovali.

K čemu všemu používáte přefiltrovanou
vodu?
Jak už jsem se zmínila, vodu z Edel
Wasseru používáme v rámci pitného
režimu k přípravě džusů, různých
osvěžujících nápojů nebo šťáv, ale
děti si ji mohou také samy natočit
z připravených zásobníků vody ve tvaru
zvířátek nebo pohádkových postaviček.
V letních měsících, když děti tráví
většinu času venku na školní zahradě,
plníme přefiltrovanou vodou pitné
barely, z nichž se pak mohou napít.
Dohromady tady máme sto dětí, proto
uvažujeme, že koupíme do druhého
patra ještě jednu čističku vody, abychom
měli k dispozici více čisté vody.

Co vše se změnilo nákupem čističky?
Pro naše děti máme připravený od 7.00
ráno do 16.30 odpoledne pitný režim,
a proto pro ně musíme mít připraveno
dostatečné množství vody. Na žádost
rodičů jsme, kromě čajů, džusů a různých
osvěžujících nápojů a šťáv, zavedli i pití
vody. Dříve jsme tak museli veškerou
kohoutkovou vodu převařovat, a to

Doporučila byste tento výrobek
společnosti Zepter International i
ostatním?
Ano, já osobně bych ho určitě každému
doporučila, a to nejen do školek, ale i
rodičům malých dětí. Já sama nejvíc
oceňuju čistotu a kvalitu vody.
Rozhovor společnosti Zepter
International poskytla

Jana Jiskrová, ředitelka 20. mateřské
školy Kladno

