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Půjčoven kol přibývá, cyklistika táhne
Síť cvkIopůičoven na BřecIavskubrzy yozšíYí
nová ve VÍanovicích. SIuŽbu nabÍzí Ceské
dráhy, města i sou|<romí provozovatelé.

MIcHAL ŠUPÁLEK

Břec,dus'ío _ Na j iŽn1 Moral'u
jez.lí kaŽdý za vínem a na ko.
lo' Tvr.lí to vladislav Kynic.
ký, který ve velkých Pavlovi-
cích ub}.tovává tuIisty. Ti
Š bicykly poďe něj převažuji.
,,Hodně lidí si vozÍ svoje kola,
ale ne všichni. Půjčovny jsou .
proto dobrá věc,.. ř7ká ze zkru..
šenosti.velkopavlovický pod-
nikátel, který zájemcům kola
rovněž půjčuje.

Na cyklistiku se v sezoně,
která právě začiná, vrhly
i České-dráhy. Čwerici jejictr

j ihomoravských půjčoven kol
v Břeclavi, znojmě, veselí nad
Moravou a l{odonině doplní
od května, po ukončeni sta.
vebních praci, nová ve vra.
novicÍch. ;zájem o kola z na-
Šich půjčoven na jiŽnÍ Moravě
kaŽd]ým rokem stoupá. Loni
tuto sluŽbu \.r'užilo &6 zájem.
ců,,. spočítála lÍJluvČi Českých
drahKateřina subová.

Jak dodala, letos se navíc
rozšiři i seznam stanic, kde lze
qrpuj čené kolo vrátit.

zalimco ÍLa nádrďí v Břec-
lavi, kde půjčo\.na funguje ce.
Ioročně, je k dispozici pětá.

dvacet kol a šest dětských se.
ďaček, Wanovická půjčo!'na
nabidne jedenáct bicyklů pou.
ze v b.lavní sezoně, tedy do
konce října. České dráhyji ďi.
zují společně s obci. ''Mysiím'že kola sem přilákaj1v1c tuds.
tů'" wjádřir přesvědčení sta-
iosta Vranovic Jan Helilmr.

PůjčoYnu na vianovickém
ná.baží bude obsluhovat za"
městnanec obce.

Koloběžlry ivozík
K DůiČení kola od Českých
dráh ie nuh]é mÍt u sebe dva
platné osobní průkazy, složit
záIohu jeden tisíc korun,
uzavř1t smlouvu a zaplatit
půjčovné. Šest hoilin yyjde na
12o korun, ce1otlenní sazba
představuje 250 korun.

To v břeclavském turistic.
kém iďormačníÍn eentru se
dá bicykl na celý den lxTůjčit
IeYněji, za .lvě stovky. ,,ceny
zůstaly stejné jako loni. Na se.
zonu jsíie' přípravéní, všech.
na kola uŽ maj1 po servisu'
K dispozici máme osm kol pro
dospěté, jedno dětské a tande'
mové' tři koloběžky a jeden
přÍpojný vozÍk pro děti'.. při-
blížila nabítlku rúuvči města
Eliška windová.

Bonusem Českých &ah je
bezplatná přeprava kol ve w.
braných osobníbh a spěšných
vlacich. Mimo jiné i na tratích
Břeclav _ znojmo, Vranovice
_ LanŽhot, zďečÍ - Hodonín
nebo Břeclav _. staré Město
u t]herského llradiště, ''Dalšivýhodou je možnost !Ťátit ko.
lo v jiném místě, než bylo za-

pujčené,.. tloplnila Šubová.
Například i v Mikulově.

cyklotudsté směřujÍci na
Pálavu, k novoml:;nským ná.
držím či tlo Lednicko.valtic.
kého areá1u mohou také kaŽ.
'dou sobotu od dubna do konce
záři a o svátcich l.}'rrŽit Expres
Pálava - Podyjí. Spěšný vlak
wjíždÍ šest minut po osmé ho.
dině ranní z bměnského blav.
nÍho ná.lraŽí a směřuje do Mi.
kulova a ťlále do Šatova. Na
Břeclavsku zastaiuje i v Popi.
cích' Podivíně, Břeclavi, Val.
ticích a Novoseďech.

Cyklovozy jsou zařazené
rovněž v téněř všech
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