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EkoRozhledna tentokrát radila, jak vyzrát na odpady a energie


Rozsáhlý projekt EkoRozhledna, zaměřený na aktuální témata ekologicky šetrného životního stylu, přinesl tematický blok přednášek, seminářů a dílen Jak vyzrát na odpady a energie. 

“Tematický blok zaměřený na odpady a energie jsme rozdělili na dvě menší části - Jak uspořit energie a Ovládněte odpady. Velký zájem o akce potvrdil, že těmto tématům věnují lidí stále větší pozornost. Vedle informací o možnostech, jak snížit svoje náklady na energie, zajímaly účastníky projektu především náměty na opakované využití některých odpadních materiálů,” popsala koordinátorka Kateřina Ševčíková.

“Během ledna a února proběhlo v rámci EkoRozhledny pět akcí, kterých se zúčastnilo více než šedesát lidí. Na přednášce Netopte pánu bohu do oken byla rekordní návštěva jedenadvacet lidí. Protože je počet účastníků jednotlivých akcí limitovaný, umístili jsme řadu informací a námětů na naše internetové stránky www.ecb.cz,” doplnil ředitel EkoCentra Brno Zbyněk Zavadil.

Účastníci dvou posledních dílen si mohli vyzkoušet tvoření z odpadních materiálů, jako jsou PET lahve nebo staré oblečení. V rámci dílny Tvoření z plastů probíhala výroba krásných šperků a dekoračních předmětů z obyčejných barevných plastových lahví. Dílna Tkaní z textilních zbytků nabídla možnost vytvoření koberečků, prostírání, nebo dokonce kabelek z pruhů starších textilií. 
“Je neuvěřitelné, jak hezké věci se dají z domnělého odpadu vytvořit. Tato tvorba je vhodná i při práci s dětmi, je to výchovné a zároveň to rozvíjí kreativitu,” podotkla jedna z účastnic dílen.

“Projekt EkoRozhledna jsme od jeho rozběhnutí v roce 2009 až do současnosti realizovali díky podpoře SFŽP a MŽP. V současné době se snažíme zajistit finanční prostředky na jeho pokračování v dalších letech. Již na duben jsme přichystali dílnu S chutí do zdravé výživy, která bude plná ochutnávek, receptů a praktických ukázek,” prozradila Ševčíková.

Účastníci akcí EkoRozhledny mohou nadále využívat bonusový program, ve kterém získávají za vícenásobnou účast zajímavé dárečky v podobě vařeček FSC, deníčků z chráněných dílen nebo slevových poukázek do ekologicky šetrného obchůdku EkoCentra Brno. 
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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 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.
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