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• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej pracovních odûvÛ a obuvi •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

Pokraãování textu ze strany 1
Víte, Ïe napfiíklad na balón se spotfie-

buje cca 1 km balónoviny (bûÏné ‰ífie
140 cm – info pro ‰vadlenky)? Nití 14 aÏ
28 kilometrÛ, to podle toho, jak˘ má ba-
lon tvar. Nûkdy jsou to reklamní balony
rÛzn˘ch postaviãek a podobnû… Balón
s ko‰em mûfií cca 22 metrÛ, bez ko‰e 18
metrÛ na v˘‰ku a 14 metrÛ na ‰ífiku.
Nov˘ balón pro maximálnû pût pasaÏérÛ

a pilota pfiijde cca na milion korun. Ko‰e
se dûlají rÛzn˘ch rozmûrÛ pro rÛzn˘ po-
ãet osob, zaãátku balónového létání vé-
vodí rok 1783 a Francie. Létá se cca do 1
km nadmofiské v˘‰ky a prÛmûrné ochla-
zení je 0,6 stupnû Celsia na 100 metrÛ
v˘‰ky. Mohu ale potvrdit z vlastní zku‰e-
nosti, Ïe není potfieba se na let pfiioblé-
kat, teplota je skoro stejná jako na zemi,
uÏ i díky hofiákÛm, které vyluãují teplo,
takÏe se rozdíl teploty vÛbec nepozná.
Po roce nebo po odlétání 100 hodin mu-
sí balón do továrny na kontrolu, aby by-
lo v‰e v pofiádku a lety byly bez jak˘ch-
koliv problémÛ a „s pfiistáním zaruãe-
n˘m”. Pfiesnû tak, jak to má vzduchopla-
vební spoleãnost Viktoria ve svém lo-
gu… Létat se dá celoroãnû, jen s tím roz-
dílem, Ïe v zimû je let moÏn˘ bûhem ce-
lého dne a v létû díky vzdu‰n˘m prou-
dÛm jen ráno za svítání nebo v podveãer
pfied západem slunce.

Bûhem kochání se nádherami na‰eho
regionu a nabytí zajímav˘ch informací ãas
letûl jako blázniv˘ a my se po hodinû a pár
minutách nádherného letu ocitli nad lou-
kou v Rozseãi nad Kun‰tátem. Ná‰ pilot
nás upozornil, Ïe budeme pfiistávat.
V‰ichni jsme se povinnû dle rozkazu chy-
tili madel vnû ko‰e a vzpomnûli si na ly-
Ïafiské zaãátky, kdy se ãlovûk uãí „na su-
chu” pruÏit v kolenou… zemû se pfiibliÏo-
vala ãím dál víc, my stáli, drÏeli se, pruÏi-
li v kolenou a oãekávali náraz. Nic, ko‰
balónu jemnû políbil zemi, poposkoãil
a my stáli pevnû nohama na zemi. Hladké
pfiistání bez ztráty kytiãky pro na‰eho v˘-
borného pilota.

V‰ichni jsme byli dojati, jak jsme leh-
ce pfiistáli, plni záÏitkÛ z „ptaãí perspek-
tivy” a opût svépomocnû, v‰ichni za jed-
noho a jeden za v‰echny jsme zaãali dle
instrukcí balit balon zpût do nevelkého
pfiívûsu za vozíkem, kter˘ nás díky navi-
gaci celkem rychle na‰el. Mysleli jsme,
Ïe tímto ná‰ nev‰ední záÏitek konãí, ale
pan Borkovec nás vyvedl z omylu…
Pomalu se smrákalo a mûsíc zaãal svítit
ãím dál víc, nadcházející noc pÛsobila
tajuplnû, takÏe atmosféra byla zaruãená
a my jsme zaÏili je‰tû jeden, neoãekáva-
n˘ záÏitek nakonec…

Balónáfiská tradice velí, Ïe pasaÏéfii,
ktefií letí poprvé v Ïivotû, jsou podle mís-
ta pfiistání pasováni do ‰lechtického sta-
vu…TudíÏ jsme v‰ichni ãtyfii poklekli na
pravé koleno, pan Mirek Borkovec s ko-
legyní, která mûla na starosti pfiepravu

auta, pfiistoupili k pasování. Spoleãnû ná-
sledovalo díkuvzdání zemsk˘m ÏivlÛm,
a to: Ohni, kter˘ dal balónu sílu se vznést
(odnesla to moje opálená ofinka), Vûtru,
kter˘ udal smûr a cíl (ten pofukoval, aniÏ
by mi ublíÏil), Zemi, na kterou jsme zpût
pfiistáli (budu si muset um˘t hlavu, mám
tam opravdu na‰i Matiãku zemi), Vodû,
nositelce Ïivota na Zemi (nechat si polí-
vat hlavu ‰ampaÀsk˘m, to hned tak nû-
kdo nezaÏije). Po té jsme si pfiipili ‰am-
paÀsk˘m, kaÏd˘ z nás obdrÏel Kfiesní list
vzduchoplavce (asi si ho nechám zará-
movat). ÚÏasn˘ záÏitek, mûsíc svítil jako
v pohádce, najednou jsem byla Hrabûnka
Renata z Rozseãe u Kun‰tátu… a tento ti-
tul mohu volnû vyuÏívat, tfieba doma. Tak
mû napadá, Ïe bych se mohla oprostit od
bûÏn˘ch domácích prácí… no, to nebude
pravda…

TakÏe závûrem, byl to opravdu úÏasn˘
záÏitek, a pokud se fiíká, Ïe ãlovûk má za
Ïivot poznat pár vûcí, myslím, Ïe o let ba-
lónem by se nemûl nikdo alespoÀ jednou
za Ïivot ochudit. 

FotoreportáÏ z akce na www.listyregionu.cz

Va‰e Renata Kuncová Polická 
neboli Hrabûnka Renata 

z Rozseãe u Kun‰tátu.
Foto: Renata Kuncová Polická

Sto startÛ z ãesk˘ch mûst
– start ã. 9 z Boskovic

s.r.o. RoÏmitálova 14, Blansko, 
tel./fax: 516 417 035, e-mail: s-tour@iol.cz, 

www.stourblansko.cz, 
www.dovolenalast.cz

LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY
EXOTIKA 2013 /14 v PRODEJI!

Kuba, Mexiko, Zanzibar, Thajsko, Dominikana, Emiráty
JAMAJKA, TANZÁNIE, ISLA MA RGHARITA, MALEDIVY aj.

HORY – zájezdy i autem. DOLOMITY, ALPY, FRANCIE – v˘bûr slev! 
!Luxusní okruÏní plavby – Evropou i EXOTIKA, svoz bus!
Slevy pro rodiny / novomanÏele / seniory / pro skupiny aj.

SENIO¤I 55+ letecky Andalusie * Sicílie * Mallorca
Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností

DO SVùTA OD NÁS = od r. 1991 GARANCE PRO VÁS !

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

www.listyregionu.cz

Ná‰ pilot Mirek Borkovec.

Tûsnû po hladkém pfiistání.


