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Vychází Vánoční dobrá rada
Jak prožít Vánoce způsobem, který nezatíží planetu lavinou zbytečného odpadu
a navíc vám přinese radost a pohodu? Desítky zajímavých a nápaditých námětů, od
vánoční výzdoby, dárků a dárkových obalů až po jídlo a pití pro vánoční tabuli najdete
v sedmém svazku oblíbené “kapesní” edice Dobrá rada z produkce EkoCentra Brno.
Každý rok věnuje lidstvo planetě vánoční dárek – 5 miliónů tun odpadů navíc. Vánoční dobrá
rada vám poradí, jak strávit svátky šetrně a přátelsky vůči životnímu prostředí. Neznamená
to, že si musíte odepřít všechno vánoční rozmazlování. Stačí si věci trochu naplánovat
dopředu a vsadit na vlastní tvořivost a vynalézavost. Ve Vánoční dobré radě se nejen dozvíte,
jak se vyhnout zbytečnému plýtvání a přitom si Vánoce udělat krásné a sváteční, ale také
například jak chytře zařídit, abyste dávali dárky které jsou “chtěné” a neskončí mezi
nepoužívaným harampádím někde hluboko ve skříni, nebo ještě hůř v popelnici.
“Cílem naší nejnovější publikace je poskytnout alternativu k běžnému slavení Vánoc, které je
bohužel poznamenáno zbytečným používáním věcí s krátkou životností, které za pár hodin
skončí v odpadkovém koši. Přinášíme čtenářům spoustu tipů jak se vyhnout zbytečnému
plýtvání a přitom si Vánoce užít,” uvedl vedoucí editor Dobré rady Zbyněk Zavadil.
Svazek věnovaným vánočním svátkům je součástí cyklu čtyř svazků edice Dobrá rada,
které EkoCentrum Brno v tomto roce postupně vydalo díky finanční podpoře Ministerstva
životního prostředí.
EkoCentrum Brno kromě vydání publikace připravilo na první prosincový den Vánoční dílny
pro rodiče a děti, kde si návštěvníci vyrobí originální vánoční dekorace a dárky z přírodních a
recyklovaných materiálů.
Při zpracování témat v edici Dobrá rada vycházejí autoři z mnohaletých zkušeností
ekoporadny EkoCentra Brno. Vánoční dobrá rada je dispozici zdarma v prostorách
EkoCentra Brno na Ponávce 2. Brožurku obdrží jako dárek všichni návštěvníci ekoporadny či
zákazníci internetového obchůdku a knihkupectví. Část nákladu bude k dispozici ve stojáncích
v brněnských prodejnách zdravé výživy, informačních centrech neziskových organizací,
kavárnách a na dalších místech.
Dobrou radu najdete i na internetových stránkách www.ecb.cz, kde můžete také hlasovat
o nejoblíbenější svazek edice nebo se v diskusním fóru podělit s ostatními o svoje zkušenosti
a postřehy.

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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