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EkoRozhledna zakončila v pořadí již třetí tematický blok – Šetrné nákupy

Zdravěji, šetrněji, prostě EKO – tak lze charakterizovat projekt EkoRozhledna, který byl vytvořen a je realizován za finanční podpory SFŽP a MŽP.

„Tematický blok Šetrné nákupy zahrnul čtyři akce, jejichž zaměřením bylo poskytnout informace, jak nakupovat šetrně k našemu zdraví i přírodě, a také rady, jak znovu využít předměty, které by jinak skončily v odpadu,“ vysvětlila koordinátorka projektu Kateřina Ševčíková.

„Cyklus zahrnoval akce Jak se vyznat v ekoznačkách, Filcování, Džíny z Číny a Bižuware. Akcí se zúčastnily tři desítky zájemců, dalším příznivcům byla k dispozici řada zajímavých informací na stránkách www.ecb.cz,“ dodal Ševčíková.

„Ukázali jsme klientům, jak se mohou orientovat na trhu díky takzvanému ekoznačení. Někdy je opravdu složité vyznat se v záplavě značek, které většinou znamenají pouze snahu firmy zviditelnit své výrobky. Těch opravdových ekoznaček je jen pár a je důležité, aby o nich lidé věděli. Znázorňují totiž nejen to, že výrobky jsou šetrnější k životnímu prostředí než jiné srovnatelné produkty, ale že jsou i vlídnější k našemu zdraví,“ upozornila lektorka Tereza Náhlíková.

„Poslední akcí v cyklu Šetrné nákupy byla dílna Bižuware. Účastníci měli možnost za použití počítačového odpadu jako jsou staré klávesy z klávesnice, komponenty tištěných spojů, disket a dalších vyrábět opravdové poklady mezi šperky. Mezi výrobky se objevily náušnice, náhrdelníky, náramky nebo i brože,“ dodala Náhlíková.

„Díky semináři Filcování, jehož lektorkou byla zkušená výtvarnice Gabriela Tomcová, se klienti mohli naučit, jak použít ovčí vlnu k výrobě předmětů dekorativního charakteru, ale i věcí pro každodenní potřebu. Vlna nám umožňuje také obnovit starší kusy oblečení, jako jsou svetry, čepice a další,“ prozradila Ševčíková.

V současné době v EkoCentru Brno probíhá další cyklus seminářů, dílen a přednášek nazvaný Šetrné Vánoce, který ukazuje, že můžeme o Vánocích jíst zdravěji, nebo tentokrát potěšit své blízké vlastnoručně vytvořeným dárkem. 
Na začátku roku 2011 se začne projekt EkoRozhledna věnovat tématům šetření energií a nakládání s odpady v cyklu Jak vyzrát na odpady a energie.
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EkoCentrum Brno je občanské sdružení, které funguje nepřetržitě od roku 1990. Zaměřuje se především na podporu ekologicky šetrného životního stylu. Provozuje stálé informační centrum s knihovnou, ekologickou poradnou a knihkupectvím v Brně na Ponávce. Ke stěžejním aktivitám patří také výukové a volnočasové programy pro děti a vzdělávací program pro dospělé. Od roku 1996 realizuje sdružení projekt Stezky zdraví Brno – Lelekovice. Více informací na www.ecb.cz.
Kontakt: EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, tel./fax 545 246 403, ecb@ecb.cz, www.ecb.cz

