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Otevřené dveře v EkoCentru Brno zahájily Měsíc zdravého životního stylu 

Poptávka po informacích o zdravém a ekologicky šetrném životním stylu roste, pro veřejnost je ale obtížné se v záplavě informací orientovat. Kde získat jednoduché, srozumitelné a praktické rady, které lze zařadit do každodenního života? EkoCentrum Brno přichází s nabídkou akcí Měsíc zdravého životního stylu, kterou odstartoval tradiční den otevřených dveří v centru Brna na ulici Ponávka. 

Měsíc zdravého životního stylu seznamí veřejnost s širokou  nabídkou služeb EkoCentra Brno a nabízí mnoho výhod všem návštěvníkům. Registrací v knihovně Ekotéka získají zájemci možnost zapůjčit si některou z více než 4 000 publikací, ale také využívat počítače s připojením na internet, nyní ještě příjemněji díky novým LCD monitorům. 

Pro návštěvníky EkoCentra Brno je připraven také nový přednáškový cyklus EkoRozhledna, který nabízí seznámení se základními tématy z oblasti ekologie a zdravého životního stylu. „Setkání se uskuteční vždy první středu v měsíci a nabídnou praktické tipy a informace ohledně ekologicky šetrného životního stylu „v kostce“. Ojedinělost celého cyklu spočívá v tom, že témata přednášek mohou návštěvníci sami ovlivnit díky hlasování, ať už na místě nebo na www.ecb.cz“, prozradila vedoucí vzdělávacího programu EkoCentra Brno Helena Továrková.

Odpovědi na nejrůznější dotazy z oblasti životního prostředí a ekologicky šetrného jednání návštěvníkům poskytnou zkušení pracovníci celoročne otevřené ekoporadny a infocentra pro veřejnost. Stále častěji využívají klienti možnost klást dotazy přímo přes internetové stránky www.ecb.cz, kde jsou k dispozici také odpovědi na zajímavé často kladené dotazy. Návštěvníci centra v Brně na Ponávce mohou nakupovat i ve specializovaném knihkupectví, kde je k dispozici více než sto mnohdy těžko dostupných titulů, a také v obchůdku s přírodními a ekologicky šetrnými produkty.

„Ekocentrum Brno se představuje jako příjemné místo otevřené celé rodině s kompletním servisem
v oblasti ekologie a zdravého životního stylu. Díky dlouholetým zkušenostem a kvalitním zavedeným službám jsme bránou do světa ekologie a zdravého životního stylu pro každého,“ dodává k tomu ředitel EkoCentra Brno Zbyněk Zavadil. 

V době od 6. do 12. října se navíc mohou příznivci inspirativních knih zúčastnit v EkoCentru Brno Týdne knihoven, po který budou připraveny zajímavé ukázky z knihovního fondu a také
proběhne oblíbená knihovnická amnestie. Pokud v této době zapomnětliví čtenáři vrátí již dávno vypůjčené knihy, nebudou muset uhradit poplatek z prodlení.

Aktuální informace o připravených programech, pozvánky na všechny akce a také interaktivní mapa s optimální cestou do EkoCentra Brno budou k dispozici na www.ecb.cz. 


EkoCentrum Brno je občanské sdružení, které funguje nepřetržitě od roku 1990. Zaměřuje se především na podporu zdravého 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.
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