
Ahoj znovu, Vasile,

děkuji ti za výzvu, kterou jsi vyhlásil pro tento týden, moc se mi líbí. Ve vynalézání jsem dost

dobrej!  Takže  se  připrav,  představím  ti  svůj  vynález.  Shodou  náhod  nedávno  vyšel  můj

rozhovor pro časopis Technika nás baví. Týká se mého vynálezu, který pomáhá se vstáváním

z postele. Možná to taky znáš, že se ti ráno z vyhřátého pelechu nechce a vstáváš na poslední

chvíli (nebo ještě později). Článek z časopisu tedy posílám, tam se všechno o mém vynálezu

dočteš.

Měj se pěkně a vstávání zdar!

Čau Vítek

Zvedák (z) postele

Také máte ráno problém vstát z postele? Pan Vítek ze Středočeského kraje vymyslel způsob, jak 

hladce a hlavně rychle opustit vyhřáté lůžko.

Pane Vítku, jak Vás napadlo vymyslet zrovna takový vynález?

Na to je jednoduchá odpověď – komu by se ráno chtělo vstávat, že? A asi jako každý člověk jsem 

nechtěl chodit pozdě jen proto, že jsem se nedokázal přinutit včas vstát z postele.

A jak tedy Váš vynález funguje?

Začíná to zazvoněním budíku. Ten je napojený na automatický hever, který je umístěn pod postelí

v oblasti hlavy a v okamžiku zazvonění budíku se spustí a začne se vysouvat. 

Aha, takže postel se začne zvedat?

Ano, ale jen v té části, kde máme při ležení hlavu.



Popište, prosím, co se děje dál.

Hever se dál vysouvá a postel se tím pádem dál naklápí. V poslední fázi se zastaví v poloze, ze které 

sklouznete do nachystaných papučí a můžete rovnou odejít (pozn. redakce: viz schéma nad textem)

To nevypadá nijak složitě a dovedu si představit, že by tento vynález mohl fungovat v mnoha 

domácnostech a pomáhal tak spoustě spáčů.

Určitě ano, sám ho používám už nějakou dobu a jsem s ním velice spokojen. Takže ho doporučuji 

všem.

Pane Vítku, děkuji Vám za rozhovor. Váš zvedák určitě osobně vyzkouším.


