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Startuje projekt EKOROZHLEDNA
Zdravý a k přírodě šetrný životní styl nemusí být složitý ani finančně náročný – a
v konečném důsledku může být i zábavnější, příjemnější a inspirativní. Tímto krédem se
řídí sdružení EkoCentrum Brno, které nepřetržitě už od roku 1990 nabízí pestrou paletu
dílen, seminářů, publikací, poradenských aktivit a tematických akcí pro děti i dospělé.

„Díky podpoře Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí rozbíháme
po několikaměsíční přípravě tento náš současný největší osvětový projekt na podporu
ekologicky šetrného životního stylu. Poskytne široké veřejnosti v letošním a příštím roce desítky
zajímavých aktivit, konkrétních námětů a pro ty méně zasvěcené také základní orientaci
v zajímavých a aktuálních environmentálních tématech,“ vysvětlil záměr projektu při jeho
zahájení ředitel EkoCentra Brno Zbyněk Zavadil.

V Ekorozhledně budou pro zájemce každý měsíc připraveny přednášky, semináře a praktické
dílny, informační brožurky a výstavky knih k těmto tématům. Návštěvníci akcí se také budou
moci zúčastnit bonusového programu o pěkné (samozřejmě ekologicky šetrné) ceny. Nejbližší
téma Ekorozhledny má výmluvný název Co si dáme na talíř.  Postupně pak ještě přijdou na řadu
témata Jak se žije bez chemie, Jak vyzrát na odpady a energie, Šetrné nákupy, Pro nejmenší to
nejlepší a Šetrné Vánoce.

„Projekt EKOROZHLEDNA dnes odstartoval za velkého zájmu přednáškou Jak na biopotraviny
snadno a levně. Lektorky paní Jennifer Helia DeFelice a Sophie Lefevre přinesly mnoho
informací a konkrétních ukázek včetně pestré ochutnávky. Řeč byla o zahraničních i našich
zkušenostech, návštěvníci získali cenné tipy jak se zorientovat na trhu s biopotravinami,“
doplnila Kateřina Ševčíková, asistentka informačního centra.

Projekt bude po celou dobu realizace prezentován v samostatné rubrice a aktuálních upoutávkách
na internetových stránkách www.ecb.cz.

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP.

EkoCentrum Brno, občanské sdružení fungující nepřetržitě už od r.1990, se zaměřuje na propagaci a
vzdělávání v oblasti zdravého a k přírodě šetrného životního stylu. Provozuje stálé informační centrum
s knihovnou, ekologickou poradnou, knihkupectvím a obchůdkem v Brně na Ponávce, mezi stěžejní
aktivity patří výukové a volnočasové programy pro děti, akce na Stezce zdraví Brno – Lelekovice a
vzdělávací program pro dospělé.
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