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EkoRozhledna již ukončila druhý tematický blok – Pro nejmenší to nejlepší
EkoRozhledna, rozsáhlý projekt zabývající se šetrným životním stylem, se přehoupl za svou
polovinu. Tento rozsáhlý projekt byl vytvořen a je realizován za finanční podpory SFŽP a MŽP.
„Druhý tematický blok projektu EkoRozhledna byl sice kratší, avšak neméně zajímavý. Tentokrát
jsme se zaměřili na vše, co se týká našich nejmenších – tedy dětí. Právě pro ně chceme to nejlepší,
avšak nabídka na trhu a naše schopnost správně vybírat tomu vždy neodpovídají. Zaměřili jsme se
zejména na to, abychom naše klienty informovali o správné výživě již od útlého věku. Velice důležitý
je například správný výběr školních pomůcek, i tomuto tématu jsme věnovali pozornost,“ připomněla
koordinátorka projektu Kateřina Ševčíková.
„Cyklus Pro nejmenší to nejlepší zahrnoval čtyři akce, které dohromady navštívilo více než 40
účastníků. Desítky dalších zájemců si vypůjčily nebo zakoupily publikace k tématu, které aktuálně
doplňujeme v průběhu projektu do naší knihovny a knihkupectví. Dotazy spojené s tématy
zodpovídali naši zkušení ekoporadci,“ doplnila vedoucí informačního centra Gabriela Zavadilová.
„Opravdu velký zájem byl a nadále je o téma výživa dětí. Mohlo by se zdát, že to není ekologický
problém, avšak všechno souvisí se vším a i to, jaké potraviny koupíme, odkud jsou a kde je
pořídíme, ovlivňuje přírodu a naše prostředí,“ dodala Zavadilová.
Do cyklu Pro nejmenší to nejlepší byly zahrnuty akce Šetrně do školy, Zdravé kašičky, Ekoatelér a
Vaříme pro mrňata.
Seminář Šetrně do školy, který se konal v EkoCentru Brno 8. 9., ukázal, jak můžeme vybavit naše
děti do školy. Zaměřil se nejen na školní pomůcky, ale také na to, jak dětem zařídit pokoj nebo jakou
můžeme připravit svačinu. Akci doprovázela výstava pomůcek, které se dají běžně koupit v obchodě
a jsou šetrnější k našemu zdraví i přírodě.
„Základem je, aby si naše děti vybudovaly zdravý vztah k materiálním věcem, aby si uvědomily, jak
mohou životním stylem ovlivnit svoje zdraví a životní prostředí,“ vysvětlila lektorka semináře Lucie
Harnošová.
V rámci dílny Ekoateliér se účastníci dozvěděli, jak je možné vdechnout starým, ale kvalitním věcem
nový život, jaké pěkné dekorační a umělecké předměty mohou být vytvořeny z plastů, starých novin,
látek, pohlednic a známek.
V měsíci říjnu a listopadu přijde na řadu další velmi žádané téma – Šetrné nákupy. V rámci tohoto
bloku proběhnou v EkoCentru Brno akce Jak se vyznat v ekoznačkách, Filcování, Džíny z Číny a
Bižuware.
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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
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