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EkoCentrum Brno přichází v nové nabídce s programy
pro celou rodinu
Třikrát týdně prodloužená otevírací doba centra v Brně na Ponávce, nový přehlednější design
informačních tiskovin a rozšířená nabídka pro studenty, rodiny s dětmi i seniory. Tak vypadá
nová podoba EkoCentra Brno, sdružení, které ve svých projektech podporuje aktivní a
smysluplné trávení volného času a zdravý životní styl obyvatel a návštěvníků Brna.

„Naším cílem je maximálně vyjít vstříc potřebám a zájmům návštěvníků a klientů. Proto jsme
v průběhu uplynulého roku pečlivě sbírali ohlasy, hodnotili návštěvnost v jednotlivé dny a denní
doby, testovali zájem o nové služby. Výsledkem je nejen nová tvář prezentace naší nabídky,
tematicky přehledně členěná podle stěžejních aktivit, ale i její rozšíření, například o program
vzdělávání dospělých. V neposlední řadě jsme od září tohoto roku prodloužili otevírací dobu, což
byl častý požadavek našich návštěvníků. První příznivé ohlasy na novinky nás ujišťují, že dva
letní měsíce, které nám zabrala intenzivní příprava, stály za to,“ řekl při představení nové
podoby nabídky EkoCentra Brno Zbyněk Zavadil, ředitel sdružení.

Tradičně velký zájem je o nabídku aktivit pro děti a mládež. V tomto školním roce ji
v EkoCentru Brno rozšířili o pravidelnou činnost v kroužcích a klubech, do kterých je možno se
už nyní přihlašovat. Novinkou je i příměstský podzimní tábor pro brněnské děti.
Návštěvníci centra s ekologickou poradnou a knihovnou v Brně na Ponávce v blízkosti
úrazové nemocnice už využívají prodloužené otevírací doby - v úterý, ve středu a ve čtvrtek
je otevřeno až do 17 hodin.
Vedle prodeje ekologické literatury otevřelo EkoCentrum Brno pro své návštěvníky Obchůdek
se zbožím z přírodních a recyklovaných materiálů, výrobky spravedlivého obchodu Fair
Trade a produkty, na jejichž výrobě se podíleli lidé s různými druhy postižení.

„Pro naše návštěvníky jsme připravili i různá překvapení. Například pokud navštívíte
EkoCentrum Brno v době konání Dne otevřených dveří v úterý 2. října, získáte jako dárek a
zároveň příležitost k zajímavému ekologickému experimentu tašku z biologicky rozložitelného
plastu. Tato taška se například v zahradním kompostu kompletně rozloží během 90 dnů na
neškodnou biomasu, oxid uhličitý a vodu,“ prozradil Zbyněk Zavadil.

Všechny informace a aktuální pozvánky jsou k dispozici na rozšířených a průběžně
aktualizovaných stránkách www.ecb.cz. Stránky navštíví každý měsíc více jak 1 000 zájemců.
_______________________________________________________________________________
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 21. září 2007
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