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Brňané prchají před stresem do přírody
Nabídnout Brňanům stálý zdroj informací o životním prostředí, ale také pozvat je do
zajímavých a méně známých přírodních lokalit v okolí jihomoravské metropole, to je cílem
celoroční kampaně, kterou od začátku letošního roku realizuje sdružení EkoCentrum Brno
s finanční podporou Velvyslanectví Nizozemského království.
„Naším záměrem při přípravě projektu bylo motivovat obyvatele a návštěvníky Brna ke změně
chápání městské a příměstské přírody jako fenoménu, který potřebuje aktivní ochranu, ale
současně nabízí každému z nás nepřeberné množství možností relaxace a tedy i prevence proti
civilizačním chorobám, na rozdíl od zahraničních dovolených navíc s minimálními nebo takřka
nulovými nároky na naše finance,“ charakterizuje záměr projektu ředitel sdružení EkoCentrum
Brno Zbyněk Zavadil.
Co všechno mohou Brňané a návštěvníci města po dobu realizace projektu očekávat?
Především mohou každý všední den navštívit informační centrum s knihovnou
a ekologickou poradnou v Brně na Ponávce. Tady je pro návštěvníky k dispozici téměř
4 000 knih, časopisů a dalších informačních materiálů o životním prostředí. V rámci
projektu podpořeného Velvyslanectvím Nizozemského království posílí pracovníci
informačního centra materiály tematicky zaměřené na zdraví, pobyt v přírodě, chráněnou
přírodu Brna a jeho okolí. Dále budou zodpovídat dotazy týkající se přírody v okolí Brna,
poskytnou náměty, zajímavé tipy, kontakty na místní aktivity. Uživatelům knihovny jsou
k dispozici dva počítače s bezplatným přístupem na internet.
V rámci projektu se už uskutečnily také tematické akce, například setkání příznivců tradičních
i netradičních kolových bezmotorových vozidel Kolečka na Stezce zdraví nebo Vítání jara pro
děti a rodiče. „Přestože bydlíme v obci vzdálené od Brna skoro dvacet kilometrů, už několikrát
jsme navštívili akce na Stezce zdraví i s našimi dětmi, protože tu vždycky potkáme příjemné
a zajímavé lidi a naše děti se tu nikdy nenudí,“ řekl Petr Janda, jeden z návštěvníků akce.
Do konce roku se všichni zájemci o brněnskou přírodu budou moci zúčastnit dalších
tematických akcí, například Hrátek na Stezce zdraví pro rodiče a děti a také přednášky
o ochraně přírody a krajiny v rámci Dne otevřených dveří v EkoCentru Brno. Vedle
spolupráce s vybranou místní školou se uskuteční na zakončení letošní letní sezóny Stezky
zdraví neobvyklý happening zaměřený na zkrášlení údolí Ponávky.
Všechny informace a aktuální pozvánky jsou k dispozici na www.ecb.cz. Na těchto stránkách
je pro návštěvníky také zřízena rubrika věnovaná Stezce zdraví s interaktivní mapou, náměty
na další výlety a fotoreportážemi.
_______________________________________________________________________________
EkoCentrum Brno je občanské sdružení, které funguje nepřetržitě od roku 1990. Ve svých stěžejních projektech se
zaměřuje především na témata z oblasti ekologie, ochrany přírody, zdravého životního stylu a neziskového sektoru. Vedle
stálého informačního centra s knihovnou, ekologickou poradnou, knihkupectvím a dalšími programy pro návštěvníky v Brně
na Ponávce nabízí výukové programy pro školy, volnočasové aktivity pro děti a vzdělávací program pro dospělé. Od roku
1996 provozuje EkoCentrum Brno Stezku 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

Tisková zpráva EkoCentra Brno
ze dne 20. června 2007
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