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Zápisník

Vystavují i elektromobily

Turistická centra
jen pro ty, kteří
najdou cestu

Veletrh Amper
bude v Brně dalších
deset let
Elektrotechnický veletrh Amper,
který firma Terinvest loni přesunula z Prahy do Brna, bude v moravské metropoli minimálně dalších deset let. Při včerejším zahájení veletrhu to řekl generální ředitel Terinvestu Jiří Šviga. Firma
očekává, že letos odbornou akci
navštíví opět více než 40 tisíc
lidí.
Zájem vystavovatelů o veletrh
Amper, který se letos koná
podvacáté, roste. Terinvest pro
letošní ročník nachystal několik
novinek. Poprvé bude odborná
porota vybírat elektromobil
roku. Akce je podle odborníků
vyústěním stoupajícího zájmu
automobilek o ekologii a úsporná řešení v osobní přepravě. Nejlepší elektromobil vyberou motorističtí novináři a elektrotechnici. Před pavilonem Z mohou
návštěvníci vidět třeba Opel Ampera (na snímku).
(ČTK)
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dyž jsem se před časem
vypravila za krásami Budapeště, tamní turistické centrum na hlavním vlakovém nádraží ve mně vyvolalo
smích. Sestávalo z malého plastového stolku uprostřed rozpadající se nádražní haly. Dívka,
která si za stolkem soustředěně
listovala v časopisech, důvěru
příliš nevzbuzovala. Odpovědi
na všechny otázky jsem tak raději hledala v doma zakoupené
mapě.
To na brněnském hlavním nádraží není informační centrum
pro turisty žádné. Kdo tedy nepřijede vyzbrojen vlastními informacemi, zůstane v moravské
metropoli ztracen. A pokud ho
instinkt přeci jen dovede až
k červeným cedulím, které se
snad brzy objeví v centru města, pořád ještě nemá jistotu, že
cestu k vytčenému cíli najde
sám. Šipky mu jen naznačí
směr, pro další údaje musí už
dojít do jednoho z informačních stánků rozesetých po Brně.
Turisté proto často volí nejjednodušší způsob získávání informací – ptají se chodců na ulici. Ve městě s tak velkým počtem studentů a lidí, kteří sem
cestují jen za prací, to však taky
není příliš spolehlivá metoda.
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Elektromobily na Amperu v Brně
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Paraglidy nad Pálavou zůstávají
další rok, přírodě prospívají
Paraglidisté na Pálavě zůstanou. Takový je verdikt
ochránců přírody, kteří pilotům o další rok prodloužili
výjimku ze zákona o ochraně přírody. Díky ní mohou
startovat přímo ze srdce Pálavy – ze Stolové hory.
MIKULOV Pilotům z občanského
sdružení PG Pálava skončila roční
„zkušební lhůta“. Právě na jeden
rok jim ochránci přírody udělili výjimku ze zákona, která jim umožnila startovat z Národní přírodní rezervace Stolová hora. Po zhodnocení ročního provozu startoviště dostali paraglidisté povolení létat
z Pálavy i na letošní rok.
Ukázalo se, že přírodě nejen neškodí, ale naopak jí pomáhají.
„Rozumné sešlapávání v kombinaci s další údržbou nízkostébelné
stepi přispívá na Stolové hoře k přežití a rozvoji některých druhů živočichů,“ potvrzuje zoolog Pavel Dedek ze Správy CHKO Pálava.

Podle něj přiměřený sešlap místa, kde paraglidisté startují, prospívá samotářským vosičkám a na ně
vázaným majkám. Přežívá díky
němu i vzácný motýl okáč medyňkový.
Ještě před dvěma lety museli paraglidisté z jižní Moravy jezdit za létáním stovky kilometrů daleko.
Podle Michala Gilániho z občanského sdružení PG Pálava cestovali až
za Vídeň, na Slovensko či do Beskyd.
Na jižní Moravě je Pálava jediným letovým terénem, který je
vhodný pro bezproblémový a bezpečný provoz paraglidingu. Létání
v rezervacích ale zákon neumožňu-

FAKTA

Lety ze Stolové hory

■

Stolovou horu nad obcí Klentnice
pokrývá teplomilná step. Její
nejcennější části chrání národní
přírodní rezervace.

■

Paraglidisté mohou ze Stolové
hory startovat jen ve dnech, kdy
fouká vítr z jihozápadního až
západního směru, na který je
startoviště orientováno. Místo
startu je přesně stanoveno. Zpět
na kopec mohou paraglidisté
pouze po turistické stezce.

Všichni piloti, kteří jedou na Stolovou horu létat, mají povinnost se
předem přes webové stránky zaregistrovat,“ vysvětluje Michal Giláni. Statistická data pak mohou sloužit i k vyhodnocení návštěvnosti,
počtu startujících a ošlapu místa
startu.
Paraglidisté mohou ze Stolové
hory startovat jen ve dnech, kdy
fouká vítr z jihozápadního až západního směru, na který je startoviště orientováno. Loni bylo takových dnů jen pětadvacet. Dnů
vhodných pro přelet, tedy uchycení do termiky a odlet do krajiny,
bylo jen čtrnáct.
Přesto se podařilo uskutečnit
přelety na paraglidingovém padáku dlouhé přes padesát kilometrů.
Rekordní přelet měřil rovných
pětašedesát kilometrů. Paraglidista odstartoval ze Stolové hory a přistál až za Strážnicí.
Ivana Solaříková

je. Výjimku se podařilo získat paraglidistům zatím například na kopci
Raná u Loun a právě na Stolové
hoře.
Zde však mohou létat pouze paraglidisté, kteří jsou zaregistrováni
v občanském sdružení PG Pálava.
V současné době je zaregistrovaných sto dvacet pět pilotů z okolí
Pálavy i jiných koutů republiky.
„Vysoký počet členů našeho
sdružení svědčí o tom, s jakým nadšením bylo paraglidingovou komunitou přijato udělení výjimky pro
létání v lokalitě Stolová hora,“ naznačuje Michal Giláni, že piloti uvítali nejen možnost létat „doma“,
ale také nad krásnou a unikátní krajinou.
Vstřícného přístupu ze strany
Správy CHKO si piloti velmi cení.
Také proto chtějí mít přesný přehled o tom, kdo a jak se na Pálavě
s paraglidingovým křídlem pohybuje. „Zavedli jsme systém registrací.
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PRONÁJEM Komerč. objekt, Brno
Budova pro obchod, výrobu a sklady
v atrakt. části Brna, ul. Vídeňská.
Už. ploch, 1 042 m2; 22 park. míst.
cena: 2 200 Kč za m2/rok vč. parking
tel.: 605299944, info@dsrealstav.cz
reality.idnes.cz/n4339977

Nabídka

Lokalita

PRODEJ Chata, Brno
Exkluzivně nabízíme prodej zděné
chaty, obytná plocha 75 m2, OV,
BrnoŽabovřesky, ul. Žabovřeská.
cena: 990 000 Kč
tel.: 776200307, info@hvbreal.cz
reality.idnes.cz/n4482992

PRODEJ Rodinný dům, Sobůlky
Řadový rodinný dům s dvorem
a větší zahradou na okraji klidné
obce v krásné lesnaté lokalitě.
cena: 680 000 Kč
Vojtěch Urbánek, tel.: +42053333911
reality.idnes.cz/n4482574

PRODEJ RD 4,5+1 BrnoÚtěchov
Prodej RD 4,5+1 BrnoÚtěchov.
Zastavěná plocha 102 m2, plocha
zahrady 231 m2.
cena: 4 700 000 Kč
info@mmreality.cz, tel.: 800100446
reality.idnes.cz/n3880141

PRODEJ RD 6+kk Hrušovany
Nabízíme k prodeji samostatně
stojící rodinný dům s podkrovím
6+kk Hrušovany nad Jevišovkou.
cena: 5 500 000 Kč
denisa.ciklova@remax.cz
reality.idnes.cz/n4481787

PRODEJ RD, Dolní Dunajovice
Nabízíme k prodeji patrový
rodinný dům 5+1 se dvorem v klidné
obci Dolní Dunajovice.
cena: 2 590 000 Kč
lenka@realityproradost.cz
reality.idnes.cz/n4481646

Cena Kontakt na prodejce

Popis
2

Informace na webu

PRODEJ

Hustopeče, U Větrolamu

Dumrealit.cz Vám zprostředkuje prodej DB 3+1 s balkonem o výměře 73 m , v klidné části Hustopečí. Je umístěn ve 2. NP.

1 312 500 Kč

Tomáš Dofek, tel.: 734699799

PRODEJ

Brno, Černá Pole, Merhautova

Prodej bytu 3+1, 79 m2, OV, BrnoČerná Pole, ul. Merhautova. Byt se nachází v 5. NP/6 NP cihlového domu s výtahem.

2 290 000 Kč

tel.: 776200307, info@hvbreal.cz

reality.idnes.cz/n4483011

PRODEJ

Hodonín

Byt 1+1 v OV o celkové ploše 34 m2 se nachází v 4. NP s výtahem. Panelový dům je po celkové revitalizaci, plastové okna.

770 000 Kč

Patrik Kašpárek, tel.: 800100446

reality.idnes.cz/n3370554

PRODEJ

Brno, okres Brnoměsto, Líšeň

Nabízíme k prodeji byt OV 3+1 umístěný v 2. p/7 panelového domu s výtahem. Nachází se ve velmi klidné části – Brno.

2 220 000 Kč

tel.: 538728645, bonusbrno@century21.cz

reality.idnes.cz/n4482672

PRODEJ

Brno, Královo Pole, Skácelova

Ve výhradním zastoupení si dovoluji Vám nabídnout krásný světlý byt dispozičně 2+kk ve zvyšeném přízemí cihlovém domu.

1 900 000 Kč

Martin Tesárek, tel.: 420776252777

reality.idnes.cz/n4404271

PRODEJ

Břeclav, Slovácká

Prodej bytu 1+1 v centru Břeclavi. Jedná se o 2. podlaží ze 4. Dům prošel v roce 2010 celkovou revitalizací.

550 000 Kč

Ivana Málková, tel.: 800100446

reality.idnes.cz/n4207957

PRODEJ

Brno, Židenice, Čejkova

849 000 Kč

Filip Šnajdr, filip.snajdr@mpss.cz

reality.idnes.cz/n3528543

PRODEJ

Blansko

Nabízíme zprostředkování prodeje velmi pěkného, cihlového bytu 2+1 v Blansku na Písečné. Celková pl. bytu činí 85 m .

1 790 000 Kč

Petr Parolek, tel.: +420721321813

reality.idnes.cz/n4481733

PRODEJ

Znojmo, U Lesíka

Prodáme byt s balkonem 3+1 na ulici U Lesíka ve Znojmě. CP 72 m2. Nachází se v panelovém domě ve čtvrtém patře.

1 500 000 Kč

Hana Červená, tel.: 800100446

reality.idnes.cz/n3231083

PRODEJ

Vyškov  Dědice, Puškinova

V klidné a žádané lokalitě Vyškova na ulici Puškinova Vám nabízíme byt v OV 2+1 o CP 51 m2. Byt má zděné jádro.

1 199 000 Kč

Vladimír Koutný, tel.: +420773756710

reality.idnes.cz/n4481093

2

Nabízíme k prodeji byt 1+1 s celkovou plochou 34 m v Brně Židenicích na ulici Čejkova. Jedná se o byt v osobním vl.
2

reality.idnes.cz/n4483028

