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EkoRozhledna završila rok 2010 tematickým blokem Šetrné Vánoce 
 
EkoRozhledna, rozsáhlý projekt, který je vytvořen a realizován za finanční podpory SFŽP a 
MŽP, ukončil předposlední cyklus přednášek, seminářů a dílen – Šetrné Vánoce. 
 
„Tento tematický blok přinesl dvě akce Zdravé cukroví a Vánoční ekotvoření a navíc řadu dalších 
zajímavých informací, dostupných například na webových stránkách www.ecb.cz. Zaměřili jsme se 
na to, že Vánoce nemusejí být svátky konzumu, ale můžeme si je v klidu užít v kruhu svých 
nejbližších a zároveň šetrně k našemu zdraví i přírodě,“ vysvětlila koordinátorka projektu Kateřina 
Ševčíková.  
 
„V období před Vánocemi roste zájem našich klientů o informace, jak se i v tomto období můžeme 
chovat ekologicky šetrněji. Letos jsme proto připravili dotisk naší úspěšné kapesní brožurky Vánoční 
dobrá rada s konkrétními tipy, radami a náměty pro ekologicky šetrnější, méně konzumní, ale o to 
hezčí Vánoce. Letos si návštěvníci našeho centra poprvé mohli zakoupit vánočních jedličku 
v květináči, kterou mohou na jaře zasadit,“ řekla vedoucí informačního centra Gabriela Zavadilová. 
 
 
„Lektorka dílny Zdravé cukroví paní Mokrá nám ukázala, jak můžeme přichystat vánoční cukroví 
z netradičních surovin, které jsou příznivější pro náš organismus. Dílna byla příjemným 
předvánočním setkáním, kde jsme se všichni naladili na svátky a ještě jsme ochutnali něco 
výborného. Obzvlášť výjimečné byly mandlové hříbečky s javorovým sirupem,“ pochválila dílnu 
Ševčíková. 
 
V rámci dílny Vánoční ekotvoření, která byla otevřena i dětem, se účastníci dozvěděli, jak mohou 
vlastnoručně vytvořit krásné dárečky, např. rámeček na fotku z barevných novinových letáků. 
Samozřejmě došlo i na výrobu ozdob na stromeček. 
„Velice zajímavou částí dílny byla ukázka netradičního balení dárečků. Dozvěděla jsem se, že 
nemusím nutně kupovat balicí papír nebo tašky, aby dárky vypadaly pod stromečkem pěkně,“ 
prozradila jedna z účastnic dílny Vánoční ekotvoření. 
 
Účastníci EkoRozhledny i nadále využívají bonusového programu EkoRozhledny, ve kterém 
získávají za účast na více akcích zajímavé dárečky v podobě vařeček FSC, sáčků na biodpad a 
mnoha dalších výrobků z Obchůdku EkoCentra Brno. 
 
Na začátku roku 2011 přijde na řadu další velmi atraktivní téma – Jak vyzrát na odpady a energie. 
V rámci tohoto bloku proběhnou během ledna v EkoCentru Brno akce Netopte pánu bohu do oken a 
Jak vyzrát na 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 

Tisková zpráva EkoCentra Brno  
ze dne 20.12. 2010 



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 


