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Nepostradatelný informační a inspirační zdroj pracovníků OIS                 Pravicový, liberální  chem.inž. občasník 
 
 

Slovo úvodem 
I když se to v OISu  již přímo hemží tiskovinami a to 
ani nemám na mysli ty typu SGŘ, TGŘ máte přesto 
dnes v rukou další. Jako na naschvál je to opět 
občasník (ostatně kdo by se v dnešní uspěchané době 
zavázal k něčemu pravidelnému) a vy jistě již máte na 
jazyku otázku, čím že se tedy liší od OISÁKu? Hned 
dvěma zásadními rysy. Jednak formou - formátem, to 
poznáte na první pohled. Pak obsahem - zatímco 
OISÁK je soukromý, ryze prošéfovsky orientovaný  a 
rádoby intelektuálský plátek s laciným až lascivním 
humorem, OISOVINY by vás měly  informovat, 
duševně povznášet a možná také i pobavit. Ostatně 
život kolem nás tropí dost hloupostí. A hlouposti 
druhého se vždy rádi zasmějeme. 
 Jak chtějí OISOVINY dosáhnout tak 
vznešených cílů? Recept je jednoduchý „Dost bolo 
novin jednoho muže“! OISOVINY jsou 
demokratické, liberální a mají proto redakční radu. 
Šéfovi se bohužel podařilo vetřít se i tam, ale všichni 
doufají, že se ho dříve nebo později podaří odsunout 
do role toho, kdo přešupuje sloupky po archu a volí 
fonty. K tomu můžete ostatně nejlépe přispět i vy sami 
svými dopisy, články, zprávami, poezií, prostě vším, 
co vás uvnitř tlačí a musí ven. 
 

Odbor inženýrských služeb 
s duševním vlastnictvím 

Díky posledním horotvorným procesům v našem 
mateřském podniku jsme se opět poněkud rozrostli, 
resp. rozrosteme. Nebude proto na škodu uvést si zde 
aktualizovaný seznam pracovníků s telefonními čísly, 
kde můžete při troše štěstí své kolegy i zastihnout. 

Pracovník telefon 
Ing. Jiří Bidšovský 3432 
Ing. František Čejka 5771 
Dana Černá 5095 
Ing. Ladislav Daniel 3832 
Mária Dobešová 5644 
Ing. Galina Dvořáková 3317 
Ing.Jiří Havlíček 4305 
Ing.Vratislav Hlubuček,CSc 3501 
Josef Houštecký 3446 
Ing. Jan Jankovec 3595 
Ing. Jiří Juda  (jako zasloužilý člen a fax) 3264 
Ing.Michal Karlík 4476 
Jarmila Klinerová 2252 
Ing.Bohumír Kožmín 3573 
Ing. Jana Kubrová 5098 
Ing.Bohuslav Kuklík 4526 
Ing. Vítězslav Mazura 3318 
Ing. Dagmar Nováková 4241 
Ing. Hana Pastyříková 2446 
Ivana Pokorná 4296 
Ing. Ivan Šmíd 4515 
Ing. Petr Tarant 4348 
Vlasta Wiesnerová 5095 
Ing. Libor Vejmola,CSc 4208 
Ing. Veronika Votrubová 4476 
Ing. Otakar Zdebski 4487 

 

Desatero pracovníka OISu 
1. Jsem-li přesvědčený o své pravdě, odporuji i šéfovi! 
2. Nejsem-li zcela přesvědčený, má šéf vždy pravdu! 
3. Do práce chodím tak, abych na konci měsíce měl 

alespoň plný počet hodin! 
4. Odcházím-li po 14:30 zamknu za sebou dveře 

budovy! 
5. Odcházím-li po 15:20 zamknu navíc i mříž! 
6. Stále nosím „psí známku“, vyvaruji se tak pokuty! 

7. Před pracovní cestou si dám podepsat cesťák, před 
dovolenou dovolenku! 

8. O volných dnech řádně regeneruji svoji pracovní 
sílu, nejlépe přemýšlením o pracovních úkolech! 

9. Myšlenky „jak by mi bylo dobře, kdybych nebyl 
v OISu“ ihned zapudím jako neslušné! 

10. Jinak jsem normální! 
 

Víte kdo vlastní našeho 
chlebodárce? 

Stali jsme se součástí expandujícího impéria 
CHEMAPOLu a proto vás možná bude zajímat, kdo 
je vlastníkem této společnosti. Díky nové legislativě 
SCP uveřejňuje všechny vlastníky akciových 
společností s podílem větším než 10%.  
Podíl v CHEMAPOL Group: 

Komerční banka  17,75 % 
Expandia Finance a.s.  17,19 % 
IPB    11,65 % 
Proventa a.s.    11,65 % 

Podíl v SPOLANA a.s.: 
Chemapol Group*  46,77 % 
FNM    38,00 % 

*Chemapol vlastní ještě zcela akcie další emise, kterou se 
navyšovalo zákl. jmění Spolany. 

 

Motto 
„Žádný člověk není ostrov sám pro sebe; každý je kus 
nějakého kontinentu, částí nějaké pevniny; jestliže 
moře spláchne hroudu je Evropa menší, jako by to byl 
nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo 
tvůj; smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem 
částí lidstva. 
 A proto se nikdy nedávej ptát, komu zvoní 
hrana. Zvoní Tobě“! 
    John Donne 
 

„Lidská společnost na sklonku 20. století má dvě 
možnosti: buďto se se vší energií ‘přetvoří’ 
z demokracie typu slabé dívenky s pootevřenou 
pusinkou, tolerující všechno, na demokracii 
energickou, která má vůli a prostředky se hájit proti 
všem extrémům. Nedojde-li k tomu, civilizace zanikne, 
protože rozmach terorizmu bude velkolepý“. 
     prof. R.Zahradník, předseda AV ČR 
 

Myšlenka trochu jinak 
Všechny možné myšlenky, které mohou lidstvo 
napadnout vytvářejí klasické spektrum jejich četností 
(pravděpodobností). Můžeme se na ně v přeneseném 
smyslu dívat jako na určité „stupně volnosti“ či 
potenciální realizace. Jako každý stupeň volnosti nese 
jeden díl vnitřní energie, tak je „cosi“ rozloženo i na 
tyto myšlenky. Čím je myšlenka obvyklejší, 
banálnější, tím, že se častěji vyskytuje, tím menší část 
tohoto „náboje“ nese, neboť každá část je rozmělněna 
přes mnoho realizací myšlenky. Naopak jedinečná 
myšlenka na sebe soustřeďuje celou část „náboje“. 
Lze si představit jakýsi automatický virtuální 
generátor „jakýchkoliv“ myšlenek nebo je okruh 
„možných“ myšlenek nějak vázán a omezován 
hmotnou strukturou mozku ve kterém vzniká? Může 
nás napadnout „cokoliv“ nebo jen „něco“? Existují 
nějaké mezní, singulární myšlenky? 
  

Co vás v Americe překvapí? 
Když našinec odjíždí do Ameriky, má již svoji 
představu formovanou filmy, knihami, televizí a léty 
totality, kdy jsme k Americe vzhlíželi jen jako k 
nedosažitelné modle. Nepřijíždí tedy do země zcela 
neznámé. A přece je toho spousta, co vás překvapí. 

Už ta velikost. Všechno je tu jaksi větší. Zabírá-li 
národní park u nás několik kilometrů, tak tady to jsou 
desítky, někdy stovky. A všechno je tu řádně daleko, 
takže pěšky se tu chodit nedá, ani po městě. Navíc je 
to jaksi nepatřičné, od toho máte přece auto.  Spousta 
aut potřebuje spoustu silnic. A většinou dobrých, 
minimálně dvouproudých. Jsou číslované a to je také 
ten nejlepší způsob orientace. Každá křižovatka, tady 
junction, s novou silnicí je předem avizována a na vás 
je, chcete-li odbočit na 55-East nebo 55-West, jindy 
zase North či South. A semafory jsou na rozdíl od 
Evropy až za křižovatkou. Mimoúrovňově se většinou 
odbočuje vpravo, ale jsou i křižovatky v Los Angeles, 
kde najedete vlevo k středovému proudu, který se s 
vámi propadne, aby zmizel v zběsilé zatáčce. 
Dopravní značky jsou většinou doplněny slovním 
vysvětlením - "Pravý pruh musí odbočit" a pod.. 
Zaregistrovali jsme před horským tunelem i výzvu 
"Sejměte si sluneční brýle"! Blahoslavena budiž plná 
gramotnost. V jednotlivých státech se mohou značky 
a jejich slovní interpretace mírně lišit. Zákaz 
předjíždění je v Californii označen čtvercovou 
značkou s textem: Do not pass, zatímco v Utahu a 
Arizoně trojúhelníkovou s nápisem: No passing zone. 
Dopravní nehody jsou velmi řídké, protože všichni 
jezdí zhruba stejně rychle, často s autopilotem 
udržujícím konstantní rychlost, zvaným cruise control 
a navzájem ohleduplně. Většina aut má automatickou 
převodovku. Ve velkých městech převládají limuzíny, 
ale v těch menších a na venkově různé pick-upy, 
dodávky, džípy a víceúčelová vozidla. O tom, zda 
smíte zaparkovat, rozhoduje barva obrubníku u 
chodníku. Červená to zakazuje vždy, žlutá a bílá 
částečně. Zcela jsme však do tohoto systému 
nepronikli. Podivné pravidlo, kdy na křižovatce mají 
všichni značku stop a první jede ten, kdo první zastaví 
by v Evropě způsobilo naprostý chaos a katastrofu. 
Tady to však na vedlejších ulicích funguje naprosto 
spolehlivě. Benzín je jedna z mála věcí, které jsou 
absolutně levnější, než u nás. Stál 1,35 až 1,80 dolaru 
za galon, což odpovídá v průměru 10,50 Kč/litr. 
Možná právě proto je spotřeba obytného camperu 
25,5 litrů/100 km. Američané měří teplotu na °F, 
vzdálenost na míle a benzín na galony a nehodlají na 
tom nic měnit. Člověk si ale brzy zvykne a přizpůsobí 
se. Tachometry nejsou cejchované po desítkách, ale 
15, 25, 35 ... mil/hod. To proto, že také rychlostní 
limity jsou v osadách 25 nebo 35, jinde 45, 55, 65 a 
nejvíce 75 mil/hod. 
 Faktem, který mě snad nejvíce překvapil je 
neobyčejná vyprahlost, až bezútěšnost rozsáhlých 
území především Nevady, Californie a Arizony. 
Stovky mil vyprahlé polopouště či pouště, samé 
kamení, občas dřevnatý keříček a jedna či dvě krávy 
na pěti mílích. Jinde velká skládka různobarevných 
hornin, trochu připomínající vytěženou měsíční 
krajinu na Mostecku. Můžete mít stovky akrů půdy a 
nebude vám to k ničemu. Zároveň ale ty nedozírné 
pláně, kde se vám přímková silnice ztrácí v oparu na 
obzoru působí nějak velebně. Jedete a jedete a ani 
nevnímáte horko, které vás obklopuje, protože 
klimatizace vašeho auta chrlí proud studeného 
vzduchu. Platí pravidlo, čím níže, tím větší horko. 
Nejníž jen poušť, často půda se solí a teploty nad 
40°C. Normální vegetace, tedy hlavně jehličnaté 
stromy, tady začíná růst až na úrovni naší Sněžky a 
pak pokračuje až do výšin přes 3 000 m. Často vidíte 
na skalních stěnách vzrostlé stromy, které vyrůstají 
"jen" ze skály a zdálky působí takový vrchol jako 
neoholená tvář.  
 Zarazí vás ohromná mnohotvárnost krajiny v 
Californii. Nenajdete tu dvě stejná místa, zbarvení 
nebo ráz krajiny je vždy jiný. Je tu snad vše od 
písečných pláží, přes ostrá skaliska na která buší vlny 
Pacifiku, přes úrodnou plochou nížinu, kde se pěstují 
citrusy, broskve až po výšiny Sierry Nevady se 
skalními velikány, půvabnými jezery a tisíciletými 



sekvojemi. Na opačné straně pak stojíte v poušti a nad 
vámi se tyčí zasněžené vrcholky hor. V Californii je 
také jedno s nejnehostinnějších míst na zemi - Údolí 
smrti.  V široké oblasti kolem Grand Canyonu jsou 
geologické útvary, nad kterými se tají dech a které si 
prohlížíte s pokorou. Snad nikde na planetě se 
neodehrávaly tak mohutné erozní a krajinotvorné 
procesy. Výsledkem je pak nepřeberné množství 
přírodních krás a národních parků. Ke všem 
monumentům přijedete pohodlně autem, všude jsou 
vyhlídkové body s malými parkovišti, ale všude 
vládne čistota a pořádek. Udělali by snad naši 
ochranáři asfaltku na Sněžku? 
 Americké supermarkety jsou kapitolou 
samou pro sebe. Je v nich neuvěřitelný výběr zboží a 
můžete se v nich toulat celé hodiny. Mě osobně 
učarovali hlavně ty potravinové. Nejméně tři druhy 
brambor, čtyři u cibule, tři druhy hlávkového salátu, 
spousta exotických druhů zeleniny, které ani 
nedovedu pojmenovat, a ovoce jako mango, avokado 
a řada dalších. Vše krásně čisté. Bezradně stojíte před 
regály uzenin a masných výrobků či sýrů. Hořčice 
jsem jednou napočítal 33 druhů. Ale najdete zde 
i kuriozity. Za nejbláhovější výrobek považuji 
plastový odkladač na tři použité lžíce, nebo stojánek 
na trs banánů. V Americe se nekupují jednotlivé kusy. 
Pět až deset pohledů za dolar, tři trička za deset 
dolarů, deset párů stejných ponožek za osm dolarů, 
pivo a cola v boxech po 12-ti či 24-ti. Proto také 
nákupní vozíky připomínají kočárek pro dvojčata. 
 Američané jsou přátelští a srdeční, ničemu se 
nediví, protože žijí v zemi, kde je všechno možné. 
Jsou bílí, černí, šikmoocí a směs toho všeho. Ale 
všichni jsou to především Američané. Jsou hrdí na 
svoji zem a vlajku, kterou nosí na sobě a která vlaje 
všude kolem. Kde je Česká republika většinou nevědí 
a vůbec jim to nevadí. Hotové peníze s sebou nenosí a 
všude platí kreditními kartami, kterých vlastní hned 
několik. Chodit sice umějí, ale většinou jezdí autem. 
Potrpí si na zdravou výživu a dokonce i chleba 
obohacují vitaminem C. Někteří jdou tak daleko, že 
po ránu běhají ve sportovním mezi cizími automobily, 
dříve, než si sednou do toho svého. Bojí se požárů, 
protože na rozdíl od nás staví své domky ze dřeva. 
Pouliční hydrant je posvátný a běda, když před něj 
zaparkujete auto. 
 Amerika je prostě Amerika a tu musíte 
poznat na vlastní kůži! 
 
 

Optimistická 
Kdo má v uzlíčku spolanský znak, 
smůla na něj neplatí a nosí frak. 

Kdo má v šrajtofli spolanské logo, 
ten se stále usmívá, peněz má mnoho. 

 

Byl příchod Čechů k hoře Říp 
etnickou čistkou? 

Je už to drahně let, co nám praotec Čech vybral 
krajinu oplývající mlékem a strdím a vybral věru 
dobře. Počasí je tu mírné, neohrožují nás dravé šelmy,  
hadi a štíři, leda ty v nás. No a že jsme na hlavní třídě, 
kudy se toho už hodně přehnalo - zase se nenudíme a 
mnohému nás to naučilo. 
 Ale, jak to bylo tenkrát, když jsme se sem 
přihnali my? Žili zde nějaké ty germánské kmeny a 
pak zde lovili a hospodařili pokojní Keltové. S těmi 
Germány bylo asi už tenkrát těžké pořízení, ostatně 
zkuste Germána naučit česky. Tak nezbylo nic jiného, 
než je přesvědčit, že v Bavorsku a Sasku je to konec 
konců taky pěkné. U těch Bavorů se nám prý to 
počeštění už málem podařilo, proto mají dodnes 
nadváhu a holdují pivu a knedlíkům. Zato Keltové 
byli vděčný materiál. Byli rozumní a pragmatičtí. 
Nenamítali nic, když jsme si vedle jejich kamenných 
menhirů postavili Perunovy modly a začali vysazovat 
lípy. Ostatně později přišlo křesťanství a další 
ideologie. Naučili se velmi rychle česky, přizpůsobili 
sestřih vlasů a vousů. Prostě se skryli v nás. Těch pár 
keltských disidentů, kteří museli jít není podstatných. 
A tak nám z milých Keltů zůstalo více než jen místní 
názvy jako Jizera či Sázava. Oni jsou stále v nás. Za 
svoji příslovečně holubičí povahu a přizpůsobivost 
vděčíme možná právě jim. Ale ten charakter jsme si 
zkazili už nepochybně sami! 
 
 

POHÁDKA  O  ZLÉM  
OLEFINOVI 

aneb 
BUTADIEN  MÁLEM  

KRÁLEM 
 

(chemicko - inženýrská not - love story) 
 
Byl jednou jeden Olefin       Netušil nikdo kde se vzal 
jenž ubydlil se v Lau            vysokotlakém v kotli 
Chtěl povýšit se nad jiné    Nikdo ho nechtěl nepozval 
a připravoval zradu     = >   On přesto vstoupil do hry 

Zviditelnil se nad jiné           Až kamarádi přijeli 
Svým kamarádům v Němcích S úsměvem vyposlechli 
psal veršovánky nevinné         direktory i s obchodem  
o frakcích konkurenčních a parádně nás sekli 

Export se s LAem kymácí    Konečně všichni poznáte 
a konkurence jásá               kdo v cé-čtyřce je pánem ! 
Poplatník daně doplácí      Já bývával jen ouškrabkem 
a Olefin se kasá :           nechtěným mrzkým kmánem 

 Mých sedmdesát pé pé em   
 je prý jen k zanedbání !   
 Mí kamarádi z vé cé em   
 - chopme se dvojných zbraní !  

Teď všichni se mne bojíte    To jméno stoupá do výšin 
a spíláte mi hyen                     jak ztráty na komínech 
O milost marně prosíte !         A od ostatních alkenů 
Poslouchejte ať slyšíte          těch nuzáků těch kreténů 
můj nový titul pro příště :  se druhou vazbou odliším ! 
Jsem slavný Butadien !       .....a pokračuje příběh ..... 

Sešli se všichni rádcové         Až dal se slyšet maličký 
a dlouze pikle kuli                 nejmenší z elementů 
jak by vejtahu Diena              Za hlavu dal si ručičky : 
dřív řadového alkena            Odložte černé brejličky ! 
důvtipně oblafnuli               Znám fantastickou fintu ! 

Hned jeho jméno dostalo      A jak že pak to bylo dál ? 
se do Spolanských kronik     Vy jste to neslyšeli ? 
Nadšení velké nastalo           Na Diena se Vodík vrh´ 
Byl opravdový kouzelník  Ten honem dělá prchy prch 
a jmenoval se Vodík             a z jeho vazeb sotva pár 
                                               molů zůstalo celých ! 

I rázem bylo po smutku            Rytíře pana z Vodíka  
Sešli se náměstkové                hned králem provolali 
jimž Dien ležel v žaludku :      Skřet Butadien utíká ! 
Ať žije LAO nové !                 Jeho roty se vzdaly ! 

 Odporný tyran vyhnán jest 
 - ať žije náš král nový ! 
 Vodíka - krále poctili 
 přenadšenými slovy 
 titulem vděčným : 
 Jeho výsost Vodík Třídevítkový 

Byla to tenkrát převeliká Od těch dob v našich kronikách 
korunovace                            přeslavný zápis žije : 
když do Spolany dorazila        Místo dienofobie 
hydrogenace !  - hydrogenterapie !!! 
     
Spolana září 96    M.K. 
 
 

Neratovice město vzdělávání 
Víte, že v Neratovicích je 8 mateřských škol a 
8 dalších školských zařízení: 
• Základní škola, Školní 900 (II.ZŠ), ředitel 

Mgr.Duchoslav, 881 žáků v 34 třídách 
• Základní škola 28,října 1157 (III.ZŠ), ředitelka 

Mgr. Koděrová, 1088 žáků v 42 třídách 
• Zvláštní škola Byškovice, ředitelka PaeDr. Pechová, 

71 žáků v 7 třídách 
• Gymnázium Fr,Palackého, ředitelka Mgr. Novotná, 

490 žáků v 16 třídách 
• Rodinná škola Neratovice, ředitelka Mgr. 

Nováková, 106 studentů ve 4 třídách 
• Obchodní akademie Lobkovice (soukromá), 
ředitelka Ing. Kletečková, 165 studentů v 5 třídách 

• Střední odborné učiliště, ředitel PaeDr. Hovorka, 
269 studentů 

• Základní umělecká škola, ředitel Mgr. 
Zikmundovský, 380 dětí (směry hudební, taneční, 
literární a umělecký) 

• Dům dětí a mládeže, ředitelka R.Dvořáková, 420 
dětí v 29 kroužcích 

Měli bychom tedy být městem vzdělanců! 
 

Šéfův senátník 
Tak se již letos podruhé staneme státotvornými 
občany a svojí kapkou v moři ovlivníme chod našeho 
státu. Nebuďte malomyslní i řeka která vymlela Velký 
kaňon se skládala z kapek. Dostali jsme se do docela 
zajímavého stavu, kdy vládní koalice si už nemůže 
odhlasovat a udělat vše co chce a musí tedy více 
přemýšlet, což není nikdy na škodu. Na druhé straně i 
opozice se již svými neobratnými prohlášeními 
přesvědčila o tom, že řídit stát není tak jednoduché, 
jak si představovala. A tak máme i v politice to, po 
čem jsme tak horovali v ekonomice - konkurenční 
prostředí. A teď tedy do toho ještě Senát. Já si 
myslím, že je to téma o kterém se již diskutovalo 
mnohem více, než si zaslouží. Je jasné, že 80 senátorů 
tento stát ekonomicky sotva pocítí a věcně jde o 
problém typu „má být hasičský útvar pod provozním 
náměstkem nebo náměstkem služeb?“. Jestli ho tedy 
51% politiků chce, tak už o tom nemluvme a pojďme 
ho zvolit. Ať se politici mohou předvádět na 
smysluplnějších problémech. F.Palacký 
v Lobkovicích se jistě převalil na druhý bok a 
povzdechl si „Byli jsme před Senátem, budeme i po 
něm“. Nebo snad spíš „Kdybychom ten Senát neměli, 
museli bychom si ho vymyslet“? 
 

Do Rakouska s dálniční 
nálepkou! 

Od ledna 1997 musíte mít při cestě autem do 
Rakouska dálniční nálepku. Pro osobní auta má tři 
varianty: celoroční za 550 ATS, dvouměsíční za 
150 ATS a týdenní za 70 ATS. V prodeji budou od 
prosince. O obdobné formě se uvažuje i v Německu. 
 

Plavete rádi ? 
Pak budete mít v Neratovicích jedinečnou příležitost. 
Po rekonstrukci krytého bazénu tu bude jedno z  
nejlepších zařízení toho druhu v ČR. Na stávající 
25 m bazén bude napojen obloukovitý přídavný 
bazén. Vyjdete-li na novou betonovou věž, můžete se 
spustit po kryté laminátové skluzavce, kdy po cestě 
zahlédnete náměstí, projedete pod stropem bazénu, 
opět ven, abyste nakonec po cca 50 m jízdě vytvořili 
žádoucí dopadový efekt úměrný vaší hmotnosti. 
Vyjdete-li z  nesouměrného bazénu můžete se ponořit 
do malého bazénku s teplovodní vířivkou. Připraveny 
jsou i prostory pro saunu a malé fit centrum. Znaveni 
přemírou pohybu se budete moci na závěr občerstvit 
v buffetu. Současný dětský bazén bude zachován a 
ještě zkrášlen. A na kdy že si to máte připravit 
plavky? No, já bych je měl raději už celý prosinec 
v pohotovosti. 
 
 

Z máťušky Rusi 
Na Rusi se již léta traduje zlaté pravidlo čtyřiceti: 

čtyřicet let není žádný věk, 
čtyřicet stupňů pod nulou není žádný 
mráz, 
čtyřicet lidí není žádný dav, 
čtyřicet rublů nejsou žádné peníze 
čtyřicet verst není žádná vzdálenost 
čtyřicet procent není žádný alkohol 

 
 

Troška opakování 
z bezpečnosti práce - telefonní čísla, která musíte znát 
i když jste v šoku: 

hasiči, ohlašovna požárů   2222  
nebo 150 
dispečerské oddělení podniku  2555 
rychlá záchranná služba   4323  
nebo 155 
policie ČR Neratovice   2205  
nebo 158 
 
Víte, kde teď máte svoji masku a filtry? 
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