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Úplně otevřené dveře v EkoCentru Brno přilákaly desítky nových zájemců
V úterý 27. září 2011 navštívilo prostory sdružení EkoCentrum Brno kolem osmdesáti nových
zájemců o pestrou nabídku aktivit a služeb zaměřených na poznávání přírody a ekologicky
šetrný životní styl.
Pestrý program nabídl například setkání s autorkou publikace Domácí lékárna, dílnu tvoření z ovčí
vlny, ochutnávku dobrých a zdravých lahůdek nebo výstavu ekologicky šetrné a zdravotně
nezávadné drogerie pro domácnost. Zájemci o vystavené šetrné produkty si také mohli vyslechnout
zasvěcený komentář vedoucí ekoporadny Gábiny Zavadilové. „Po skončení dne otevřených dveří
výstavu proměníme ve stálý ekokoutek doplňovaný o nové zajímavé produkty. V současné době
realizujeme rozsáhlý projekt Celoroční environmentální poradenství a osvěta dospělých 2011 za
finanční podpory Ministerstva životního prostředí. Vedle každodenního ekoporadenského servisu
například doplňujeme nové tituly do naší knihovny pro veřejnost, návštěvníkům čítárny jsme
zpříjemnili prostředí instalací nastavitelných okenních žaluzií.“
Účastníci akce Úplně otevřené dveře se mohli seznámit s nabídkou služeb ekoporadny EkoCentra
Brno, která je k dispozici tazatelům nejen v centru na Ponávce 2 v Brně, ale také například
prostřednictvím internetu. Stovky dotazů a drobných kauz, které zkušení ekoporadci EkoCentra Brno
pomáhají občanům řešit, jsou důležitou každodenní podporou občanů v jejich zájmu a snaze chovat
se šetrně k životnímu prostředí. „Naši ekoporadci poskytují tazatelům cenný servis - kontakty na
zodpovědné instituce, realizační firmy, zdroje podrobnějších informací k nejrůznějším tématům a
rady, jak postupovat v konkrétních situacích. Tazatelé se na nás obracejí nejen při osobní návštěvě
nebo telefonicky, ale stále častěji i prostřednictvím internetové poradny a dikuzního fóra na
www.ecb.cz. Takže již řadu let radíme nejen Brňanům, ale lidem z celé České republiky,“ doplnila
ekoporadkyně Gábina Zavadilová.
Zpestřením akce Úplně otevřené dveře se stal nově zakoupený vermikompostér, který bude umístěn
v prostorách infocentra na Ponávce 2 v Brně. Jak vzniká kompost z domácího odpadu za pomoci
malé kolonie žížal budou moci sledovat nejen návštěvníci centra, ale i další zájemci prostřednictvím
fotoreportáže na stránkách www.ecb.cz.

Akce se uskutečnila v rámci projektu Celoroční environmentální poradenství a osvěta dospělých 2011 za finanční
podpory Ministerstva životního prostředí.
Akci dále podpořili: Ministerstvo kultury a Statutární město Brno.
Akce se uskutečnila v rámci Brněnských dnů pro zdraví.
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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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