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V Centru Eden v Bystřici nad Pern-
štejnem začala již třetí sezóna. I pro 
letošní rok se mají návštěvníci na co 
těšit. Připravená je řada zábavních akcí 
a vzdělávacích kurzů. Zábavu a pozná-
ní u nás nalezne celá rodina. 

Pro mateřské a základní školy vytvá-
říme tematické programy se zaměře-
ním na historii, přírodu, tradice, hos-
podářství a ekologii.

Expozice zpřístupňujeme interak-
tivní formou. Chceme, aby návštěv-
ník zapojil všechny smysly a mohl si 
vše nejen prohlédnout, ale i osahat a 
vyzkoušet.

Areál centra je rozdělen do několika 
částí, ve kterých se prolíná minulost s 
budoucností. O minulosti se dozvíme 
v části zvané Horácká vesnička a Pan-
ský dvůr. Budoucnost symbolizuje 
moderní stavba Ekopavilonu, kde se 
návštěvníci seznámí s ekologií, ochra-
nou životního prostředí a možnostmi 
jak úsporně nakládat s energií. Cen-
trum Eden můžete navštívit během 
běžného provozu, nebo se můžete 
zúčastnit některé ze zábavních a vzdě-

lávacích akcí.
Během roku připravujeme řadu zají-

mavých akcí. 3.6. Slavnosti regionál-
ních minipivovarů. Celodenní festival, 
kde se budou prezentovat minipivo-
vary - Centrum Eden, Grado, Mazaný 
lišák, Chotěboř a Tišnovský pivovar.

26.8. Dožínky. Ta pravá oslava jídla a 
pití. Ochutnejte ovesné pivo z našeho 
minipivovaru a další dožínkové spe-
ciality. Přijďte prožít den ve znamení 
dožínkových tradic. 

Informace o dalších připravovaných 
akcích naleznete na našich webových 
stránkách www.centrumeden.cz, nebo 
na facebookových stránkách www.fa-
cebook.com/centrumeden/

Otevírací doba centra Eden:
V měsících duben, červen, září a říjen 

je areál přístupný pro předem objed-
nané skupiny ve všední dny.  V měsí-
cích květen, červen a září je otevřeno 
o víkendech a svátcích. Během prázd-
nin je provoz každý den. Areál Cent-
ra Eden je pro návštěvníky otevřený v 
uvedených termínech vždy od 9.30 do 
18.00.

Zábavní a vzdělávací centrum 
Eden v Bystřici nad Pernštejnem
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Boom jízdních kol s “E-
motorem”, neboli elektrokol, 
můžeme s klidem nazvat revo-
lucí v cyklistice. Proč jsou e-
kola stále více populárnější?

“Dříve převládal názor, že elek-
trokola jsou vhodná pouze pro 
seniory, aby si pohodlně dojeli 
na nákup a zpět. Tento názor se 
ale začíná měnit, lidé si uvědo-
mují, že e-kola jim nabízí mno-
hem více možností. Proto dnes 
na trhu najdete nejen klasická 
městská elektrokola, ale i spor-
tovní horská, treková či sklá-
dací. E-kolo se zkrátka hodí do 
všech terénů,” říká Pavel Kusý, 
majitel cyklospeciálky Highland 
Sport, která ve Žďáře nad Sáza-
vou působí již 13 let. „V posled-
ních dvou letech jsme začali fun-
govat také jako testovací centrum 
e-kol Haibike či Leader Fox. Podle 
vašich potřeb vybereme nejvhodněj-
ší modely, které si u nás ještě před 
koupí vyzkoušíte na vlastní nohy. 
Ukážeme vám vše, co kolo umí a 
necháme vás projet, abyste si kolo 
sami otestovali,” pokračuje pan 
Kusý. A tento benefit zákazníci 
velice oceňují.

U elektrokol můžete vybírat z 
různých typů i umístění moto-
ru. Existují kola se zadním poho-
nem, při jízdě tedy máte mírný 
pocit, jakoby vás někdo zezadu 
tlačil. Tento zadní pohon mají 
většinou klasická městská elek-
trokola, která se hodí pro jízdu 
po městě, cyklostezce, na nákup, 
do práce či na zahrádku za měs-
tem. Pokud ale chcete vyrazit do 
terénu, zvolte sportovní elek-
trokola se středovým pohonem. 
“Středový pohon je skvělý v tom, 
že vychází ze stejného místa, jako 
když šlapete na normálním kole. 
Je to naprosto přirozený pohyb a 

pocit z jízdy. Jenom vám to jede 
lehčeji,” pokračuje Pavel Kusý.

Elektrokola rozhodně nejsou 
jen pro starší cyklisty či důchod-
ce. Především v zahraničí, ale už 
i u nás, začínají jeho kouzla obje-
vovat i mladší cyklisté. Proč? 
“Sportovní e-kola se středovým 
pohonem vypadají v podstatě 
stejně jako kola horská či treko-
vá. E-kola rozhodně nejsou pro 
flákače, pořád musíte šlapat, ale 
pohon vám v jízdě pomáhá. Díky 
tomu si cyklistiku více užijete, 
můžete se vydat do terénu, který 
byste s klasickým kolem nezvlád-
li vyjet, pustit se do horské cyk-
loturistiky, ujet větší vzdálenost, 
zkrátka držet krok s ostatními,” 
uvádí dále pan Kusý.

Špičkou mezi sportovními elek-
trokoly jsou rozhodně kola Hai-
bike, pro kterou má firma High-
land Sport ve Žďáře zastoupení. 
Tato e-kola mají povedený líbivý 
design a skvělé jízdní vlastnosti, 
vybírat můžete celoodpružené 
nebo klasické varianty. Hodí 
se pro muže i ženy a na první 
pohled rozhodně

nevypadají jako elektrokola. 
Zvládnou i náročný terén a ma-
jí velkou dojezdovou vzdálenost. 
“Pokud upřednostňujete městská 
e-kola, širokou nabídku najdete u 
firmy Leader Fox,” pokračuje pan 
Kusý.

Sportovní i městská elektrokola 
vás v ničem neomezují, díky nim 
můžete na kole jezdit nezávisle 
na terénu či vaší fyzické kondi-
ci a zdravotnímu omezení. Jedi-
ným limitem je tak kapacita bate-
rie. “Malá výdrž baterie je dávno 
ta tam. Výrobci si uvědomili, že 
zákazníci jsou nároční a rozhod-
ně se nechtějí omezovat tím, že 
by na kole ujeli třeba jen 10 nebo 

Vyražte s elektrokoly do města i do terénu

20 km. U současných modelů se 
zadním pohonem se výdrž bate-
rie pohybuje na jedno nabití 
kolem 70 - 80 km a více, u spor-
tovních e-kol je dojezd přes 100 
km,” uzavírá pan Kusý. Přijďte si 

vyzkoušet elektrokola na vlast-
ní kůži do prodejny Highland 
Sport, na ulici Palachova ve Žďá-
ře nad

Sázavou a uvidíte, že i vy si tato 
kola zamilujete.

Městská elektrokola Leader Fox se zadním pohonem.
 Foto zdroj Highland Sport

Highland Sport, 
Palachova 2285/39, 

591 01 Žďár nad Sázavou,
tel. 566 620 260, 

zrinfo@highland-sport.cz, 
www.highlandsport.cz
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