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Na místě původního dvora Mit-
trowských v blízkosti vlakového 
nádraží se nachází zábavní a pozná-
vací Centrum Eden. 

Hlavní ideou je seznámit návštěv-
níky s historií, řemeslem, zeměděl-
stvím a podnítit v nich vztah k příro-
dě a ekologii.

„Zaměřujeme se především na rodiny 
s dětmi, ale zábavu si u nás díky roz-
manitosti centra najdou návštěvníci 
různých věkových kategorií. Expozice 
zpřístupňujeme interaktivní formou. 
Chceme, aby návštěvník zapojil všech-
ny smysly a mohl si vše nejen prohléd-
nout, ale i osahat a vyzkoušet,“ uvádí 
J. Trávníčková z Centra Eden“.

Areál centra je rozdělen do několi-
ka částí, ve kterých se prolíná minu-
lost s budoucností. O minulosti se 
dozvíme v části zvané Horácká ves-
nička a Panský dvůr. 

Budoucnost symbolizuje moderní 
stavba Ekopavilonu, kde se návštěv-
níci seznámí s ekologií, ochranou 
životního prostředí a možnostmi jak 
úsporně nakládat s energií. 

Centrum Eden je otevřeno v měsí-
cích květnu, červnu a září o víken-
dech a svátcích. V měsících červenec 
a srpen – každý den. V tyto měsíce 
vždy od 9.30 do 18. hodin. 

V Bystřici nad Pernštejnem najdete místo, 
kde se prolíná minulost s budoucností

Mimo tyto termíny připravuje-
me řadu akcí a programů pro školy a 
organizované skupiny na objednávku. 

Podrobnější informace nalezne-
te na www.centrumeden.cz nebo na 
www.facebook.com/centrumeden/.
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Den zdraví s pohybem a chůzí Nor-
dic Walking je zajímavou akcí nejen 
pro dříve narozené. Koná se ve vol-
nočasovém areálu Pilák ve středu 20. 
června od 10 hodin. 

Akci s podporou Kraje Vysočina 
pořádá základní organizace Svazu 
postižených civilizačními chorobami 
v ČR, pro region Žďárska. A vítáni 
jsou všichni: lidé s civilizačním one-
mocněním, senioři, veřejnost. 

„Víte, že něco tak obyčejného, jako je 
chůze, prospívá srdci, spaluje kalorie, 
reguluje hladiny vysokého cholestero-
lu, a také zlepšuje náladu? Přijďte si 
s námi léčivou moc chůze vyzkoušet,“ 
vzkazuje za organizátory předsedky-
ně Drahomíra Krejčí. Bližší informa-
ce zazní na klubovém setkání kardi-

aků 7. 6. od 9 hodin v sále DDM na 
Horní ul. 

Nevadí, pokud hole Nordic Wal-
king nemáte, na akci vám je organi-
zátoři zapůjčí.

„Výuka chůze s holemi proběhne 
v počátku programu, pak účastníky 
čeká společný pochod s holemi NW po 
trase od 0,5 km do 3 km. Každý si pů-
jde svým tempem,“ přibližuje organi-
zátorka tradiční akci. Navíc si přímo 
na místě můžeme nechat přeměřit 
krevní tlak, BMI a % tuku v těle. 
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Zde je pár tipů na červnové výle-
ty k sousedům. Začneme v Novém 
Městě na Moravě.

Nedělní odpoledne 10. červ-
na (14.00 a 16.00) můžeme prožít 
v doprovodu historiků Horáckého 
muzea. Při komentované prohlíd-
ce města se dozvíme mnohé o slav-
ných osobnostech i pamětihodnos-
tech. Sraz v IC.

S dětmi můžeme sejít do Strašidel-
ného podzemí Horáckého muzea. 
Šest zastavení je inspirováno místní-
mi pověstmi (po-ne, každou půlho-
dinu). Na dvoře muzea najdeme Vír-
ský mlýnek. Dokonalý mechanizmus 

asi 20 pohyblivých figurek, poháně-
ný vodní silou..

Týden nato se 15. a 16. června 
koná na Vratislavově náměstí mul-
tižánrový festival Nova Civitas. 
Letos, v duchu výročí republiky, při-
jede i Tomáš Garrigue Masaryk... 

Další pozvánka míří do nedaleké Pol-
ničky, kde se v sobotu 23. června od 
10.00 koná Setkání rodáků s občany. 
Bohatý program, ve 14.00 slavnostní 
průvod, ve 22.00 ohňostroj.

Ve stejný den si můžeme výlet pro-
táhnout do Škrdlovic, na IV. setkání 
historických traktorů. Pány kluky 
jistě zaujmou spanilé jízdy… -lko-

Zkusíte Nordic Walking? 
Přijďte 20. 6.

k Piláku

Tipy na výlety okolím


