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Ivo Koblasa a Tomá‰ Kuãera, vedoucí brnûnské prodejny Vivobarefoot.

Nabídka rÛzn˘ch moÏností je i díky
dne‰ní internetové komunikaci ‰iroká.
Velk˘ v˘bûr je jak ze zboÏí, tak z oborÛ,
které tento zdrav˘ Ïivotní styl nabízí.
Samozfiejmû i sportovci hledají moÏnos-
ti, jak legálnû zv˘‰it svoji v˘konnost
a moÏnosti posouvat se dál k lep‰ím v˘-
sledkÛm. 

Listy regionÛ mediálnû podporují uÏ
dlouhou dobu cyklistu Ivo Koblasu
z âerné Hory. I tento mlad˘, talentova-
n˘ handicapovan˘ cyklista, kter˘ má
namífieno na OH do Tokia, hledá moÏ-
nosti, jak b˘t na svém kole je‰tû rych-
lej‰í a lep‰í… Od leto‰ního roku Ivo
zmûnil jak zpÛsob stravování, tak tré-
ninkov˘ plán. Díky tomu, Ïe jsem
s Ivem v osobním kontaktu, mû nedáv-
no zaujalo, Ïe Ivo má na první pohled
„divné boty”. Nedalo mi to a zeptala
jsem se… 

Odpovûì Iva byla pro mû víc neÏ za-
jímavá. Ivo chodí ve „zdrav˘ch botách”
znaãky  VIVOBAREFOOT.  Je to znaã-
ka, která u v‰ech sv˘ch v˘robkÛ klade
dÛraz na co nejmen‰í zatíÏení Ïivotního
prostfiedí. Proto pfii jejich v˘robû vyuÏí-
vá recyklované i recyklovatelné materi-
ály, materiály z místních zdrojÛ s vyu-
Ïitím ekologicky ‰etrn˘ch v˘robních
postupÛ, s dÛrazem na funkãnost, kom-
fort a kvalitu.

Zjistila jsem, Ïe lidské chodidlo je

PfiíleÏitostnû jsem se pfii cestû do Brna
v prodejnû zastavila. Vedoucí prodejny
Tomá‰ Kuãera mi podal dal‰í vyãerpáva-
jící informace. Boty znaãky Vivobarefoot
se prodávají i pro dûti, od velikosti 20 aÏ
do velikosti 49. Nabídka je opravdu ‰iro-
ká, obuv je zde rozdûlená do sekcí, vybrat
si mÛÏeme ze sportovní, pracovní, volno-
ãasové a dokonce i ze spoleãenské obuvi.
KÛÏe na botách je z volnû pobíhajících
b˘kÛ v Africe, kde jsou závody na zpra-
cování kÛÏe. Boty se v Africe i vyrábûjí
a poskytují tak velmi potfiebná, udrÏitelná
zamûstnání, dávají AfriãanÛm vût‰í ‰anci
vydûlat si peníze vlastními schopnostmi,
stát se finanãnû nezávisl˘mi a zajistit tak
svou rodinu.

Mimo jiné mû zajímal i ten zvlá‰tní ná-
zev, Vivobarefoot (Vivo znamená latinsky
Ïít, barefoot znamená v pfiekladu z angliã-
tiny bos). Po vyzkou‰ení nûkolika rÛz-
n˘ch vzorÛ bot a po zji‰tûní, Ïe podráÏka
je odolná proti odûru s ochrannou techno-
logií odolnou proti propíchnutí jsem 
prostû v jednûch botách „ode‰la”. âlovûk
by ani neuvûfiil, ale je to opravdu jako
chodit bos… nebo minimálnû po mechu. 
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KdyÏ se ãlovûk ohlédne do minulosti, zjistí, Ïe kaÏdá doba s sebou nese urãité své specifické znaky a urãit˘ styl.
V dne‰ní dobû je „v kurzu” tzv. zdrav˘ Ïivotní styl. Uãíme se tfiídit odpad, vznikají rÛzné nové firmy, které se na zdra-
v˘ Ïivotní styl specializují a díky velkému zájmu dobfie profitují. Nûkdo tento styl vyhledává ze zajímavosti, nûkdo 
kvÛli dobré a kvalitní v˘Ïivû, nûkdo chce Ïít v souladu a ohleduplnû s pfiírodou, jin˘ se tomu zcela oddal a chce „Ïít
zdravû po v‰ech stránkách”. 

s 200 000 nervov˘mi zakonãeními, 33
svaly, 28 kostmi a 19 ‰lachami mistrov-
ské dílo pfiírody, které nepotfiebuje 
pseudo tlumiãe a silnou neforemnou
podráÏku ke správné funkci. 70 % infor-
mací, které dostává mozek o pohybu, 
pochází z nervov˘ch zakonãení, která
jsou umístûna na va‰ich chodidlech. âím
lep‰í a pfiímûj‰í je kontakt se zemí, tím

pfiirozenûj‰í je pohyb i odezva va‰eho tû-
la na prostfiedí, ve kterém se pohybujete.
Boty znaãky Vivobarefoot, které Ivo 
nosí, podporují pfiirozen˘m zpÛsobem
zdravé chození a tím psychickou poho-
du, která se odrazí na fyzick˘ch v˘sled-
cích. Pro boty si Ivo jezdí do Brna, 
do prodejny VIVOBAREFOOT CON-
CEPT STORE na Pekafiské ulici 42.
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