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S regionální kartou můžete
vyzkoušet i bobovou dráhu

Jeseníky – Sportovní
areál KASTE (802 metrů
nad mořem) najdete ve
známém středisku letní
i zimní rekreace Petří-
kov, u obce Ostružná
v Jeseníkách. Svojí
atraktivní polohou je
ideálním místem pro
milovníky hor a adrena-
linových sportů.
Areál nabízí ubytování

v Horské chatě KASTE
s vynikající polohou pří-
mo u lyžařských vleků
a v létě u letní bobové
dráhy spolu s možností
lukostřelby.
Letní bobová dráha,

na které se držitel Olo-
mouc region Card sveze
zdarma, je atraktivní
a bezpečné sportovní
zařízení a je rovněž vy-
hledávaným a oblíbe-
ným cílem nejen rodin-
ných a školních výletů,
ale i široké veřejnosti.
Boby jsou jednomístné,
vhodné pro dospělé
i děti. Samostatná jízda
je možná od 8 let, mladší
děti pouze v doprovodu
osoby starší 18 let. Jsou

také opatřené brzdou,
lze volit optimální rych-
lost a styl jízdy. Bobová
dráha měří 800 metrů,
má 15 zatáček, 3 terénní
zlomy a 100 metrů pře-
výšení. Maximální rych-
lost bobu je až 45 km/h.
Letošní provoz dráhy je
již ukončen, naplánujte
si výlet na příští rok.
Turistická karta Olo-

mouc region Card
umožní svému majiteli
v Jeseníkách a na střední
Moravě vstup zdarma do
hradů, zámků a většiny
muzeí. Zdarma je i vstup
do zoo a městská dopra-
va v Olomouci nebo jízda
na třech bobových dra-
hách. Dále držitel využije
slevy na vstupném
v nejrůznějších turistic-
kých atraktivitách, stra-
vování nebo ubytování.
Zapojeno do projektu je
bezmála 200 subjektů.
Kde kartu zakoupit
a nejlépe využít, se do-
zvíte na webových
stránkách www.olo-
mouc-regioncard.cz. (kap)
Foto: m-ARK/archiv
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Koyo Bearings otevřel dveře veřejnosti
Olomoucký závod
dodává ložiska do aut
prestižních značek

Olomouc – Nejnovější mo-
dely automobilů značek
Mercedes-Benz, Porsche,
Audi, Ferrari, Škoda, Jaguar,
Volvo a Range Rover nebo
kamion Scania a traktor
John Deere byly k vidění na
dni otevřených dveří, který
pro širokou veřejnost při-
pravil olomoucký závod na
výrobu ložisek Koyo Bea-
rings. Těmto věhlasným
značkám dodává olomoucký
závod svá válečková nebo
jehlová ložiska.
Účastníci dne otevřených

dveří poznali celý proces
výroby ložisek od dovezení
trubek. Měli možnost vidět
v akci automatizované vý-
robní linky nebo tři nejno-
vější linky, které vyrábějí
ložiska pro Jaguar-Land Ro-

ver. Mohli se také seznámit
s nabídkou pracovních pří-
ležitostí.
Po workshopu zaměře-

ném na Průmysl 4.0 a za-
vádění automatizace, digi-
talizace a robotizace v čes-
kém strojírenství to byla
v průběhu jednoho týdne

druhá velká akce, kterou
tato olomoucká firma
uspořádala.
Ředitel závodu Petr No-

vák obě akce hodnotil pozi-
tivně. „Dorazili návštěvníci
ze širokého okolí, bylo jich
přibližně sedm set. Jsem
rád, že lidé chtějí poznat

moderní strojírenskou vý-
robu, inspirovat se nebo se
seznámit s našimi pracov-
ními podmínkami. Také
pořád nabíráme nové za-
městnance na výrobní po-
zice i do kanceláří, takže se
mohli seznámit s tím, jak to
u nás chodí, a promluvit si
se současnými zaměstnan-
ci,“ řekl Petr Novák.
Společnost Koyo Bearings

ČR sídlí v Olomouci a je
součástí japonské nadná-
rodní JTEKT Corporation. Ta
se řadí mezi přední světové
dodavatele pro automobilo-
vý průmysl v oblasti řízení,
výroby ložisek, komponentů
do automobilů a výrobě
strojů a zařízení. Výrobní
závod Koyo zaměstnává pět
set kmenových zaměstnan-
ců. Během své existence
obdržel řadu významných
ocenění včetně pětinásob-
ného titulu zaměstnavatel
Olomouckého kraje. (mlf)

V JAGUÁRU I PORSCHE. Při dni otevřených dveří si návštěvníci
mohli prohlédnout i auta známých světových značek, do nichž olo-
moucká firma dodává svá ložiska. Foto: Koyo Bearings

Malému judistovi pomohl ke splnění snu nadační fond
Hranice – Malému Bo-
huslavovi z dětského do-
mova v Hranicích se splnil
sen. Osobně se mohl setkat
se svým životním vzorem –
olympijským vítězem v judu
Lukášem Krpálkem. Bo-
huslav má sám v judu ne-
malé úspěchy a od malička
je sportovcem tělem i duší.
Navštěvovat kroužek juda
a jezdit na závody může
i díky podpoře Nadačního
fondu Albert.
Bohuslav vyrůstá již čtvr-

tým rokem v dětském do-
mově v Hranicích. K judu se
dostal náhodou. „Ve škole

jsme dostali letáček s na-
bídkou juda. Tak jsme to šli
s kluky vyzkoušet a mě to

zkrátka hned chytlo,“ popi-
suje Bohuslav, kterému ni-
kdo neřekne jinak než Bobo,
své začátky.
Na kontě má už 15 me-

dailí z nejrůznějších závodů.
Přestože je teprve ve čtvrté
třídě, o svých budoucích
plánech má jasno. „Chci být
jednou tak úspěšný jako
Lukáš Krpálek,“ říká. A prá-
vě slavný olympionik přijel
za Bobem do domova, aby
ho podpořil v jeho snech.
„Jsem moc vděčný, že jsem
se s Lukášem mohl setkat.
Byl to pro mě obrovský zá-
žitek,“ svěřil se.

Mladému judistovi po-
mohl Nadační fond Albert.
I letos podpoří ty nejlepší
projekty týkající se vzdělání
a volnočasových aktivit dětí,
a vy můžete být u toho.
Stačí si do 10. října zajít na-
koupit do jakéhokoliv ob-
chodu Albert. Za nákup nad
200 korun obdrží každý zá-
kazník žetonek – Bertík,
který poté vhodí do jednoho
ze dvou hlasovacích boxů,
umístěných za pokladnami,
projektu, jemuž fandí. Pro-
jekt s největším počtem
Bertíků získá finanční pod-
poru. (mlf)

TALENT. Vzorem Bohuslava
z dětského domova v Hranicích
je Lukáš Krpálek. Foto: archiv
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