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Každý dětský pokoj by měl být 
dostatečně velký a dostatečně svět-
lý. Proto máte-li na výběr ze dvou 
pokojů různých velikostí, sami si 
pro ložnici vyberte ten menší a dítě-
ti dopřejte větší. Vy budete v ložni-
ci pouze přespávat, ale Váš potomek 
v pokoji tráví nejen noc, ale i den. I 
když nemáte v rodinném rozpočtu 
větší obnos, který byste investova-
li do přestavby nebo plného zaříze-
ní, věřte, že se i s málem dají udělat 
zázraky.

Dětská duše je krásná, fantazií pře-
kypující, a měli bychom ji udržo-
vat veselou a šťastnou. K tomu nám 
skvěle poslouží barvy. Nejprve si 
představte, v jakém duchu pokoj 

máte v úmyslu zařídit, a pak vyber-
te barvy a motivy. Máte-li bílý náby-
tek, klidně lze použít sytější pastelo-
vé barvy, naopak je-li nábytek tmavý, 
pokoj rozjasníme světlými barvami.

Myslete na dva prostory, které by 
měl každý dětský pokojíček předsta-
vovat – spací prostor, a druhý prostor 
pro hraní. Jiné potřeby má samozřej-
mě čerstvě narozené miminko, jiné 
čtyřletý prcek a jiné desetiletá sleč-
na. Dětem se všeobecně lépe usí-
ná v zatemněné místnosti. Některé 
vyžaduje tlumené světlo lampičky, 
jiné pootevřené dveře, nebo záplavu 
hvězdiček, měsíc a ovečky na stěně 
nebo na stropě, které ve tmě svítí. 
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Při stavbě mysleme na děti

Vědět a správně se rozhodnout
Je to již více než 15 let, kdy se objevily naše 

první šikmé střechy na panelových domech, 
jako nový způsob opravy nefunkčních plochých 
střech.

Při prvních realizacích jsme se potýkali s 
nedůvěrou zákazníků, spojenou s vyšší 
pořizovací cenou ve srovnání se zná-
mými způsoby oprav plochých 
střech.

Dnes je situace diametrál-
ně jiná. Opravy pomocí 
šikmých střech, s malým 
sklonem a lehkou kryti-
nou (od roku 2002 systém označován RpSt), 
jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších a 
nejefektivnějších způsobů oprav. Mezi jeho nej-
větší výhody patří životnost, kontrolovatel-
nost a minimální údržba během celého pro-
vozu.

K ucelení pohledu a k vytvoření vlastního 
názoru na tento způsob opravy plochých střech 
jsme Vám v loňském roce nabídli prohlídky 
rozestavěných staveb v Jihlavě, na Kopci 26 a na 

ulici Vančurova 1,2.

Podobně i v tomto roce bychom 
Vás chtěli pozvat na letos dokon-

čené stavby v Jihlavě (Březino-
va ul.14 - kontakt p. Vaňko-

vá, tel. 737 749 595, ul. U 
hřbitova 36 - 40 - kontakt 
p. Hlávková, tel.732 483 
569).

V jarních měsících příštího roku bychom Vám 
rádi nabídli možnost prohlídky právě realizo-
vaného zastřešení na bytovém domě v Jihlavě, 
Na kopci 4 - 8 v rámci „DNE OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ“, jehož termín upřesníme na níže uve-
deném tel. čísle.

Jako největší realizátor šikmých střech na 
panelových domech v České republice a na Slo-
vensku se bohužel stále setkáváme s domy, kde 
již proběhla oprava střechy „novou plochou 
střechou“ bez možnosti srovnání s progresiv-
ním šikmým přestřešením.

Cílem tohoto článku a eventuálních prohlídek 
systému RPSt je proto poskytnout majitelům 
domů takové informace, aby se správně rozhod-
li a v budoucnu svého rozhodnutí nemuseli lito-
vat.      (PI-j12-stD)
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Kontakty pro prohlídky:
Ing. Menšík

mob. 603 163 177


