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Dobrá rada ukazuje, jak spolu souvisí naše oblečení a
životní prostředí
Pod názvem Džíny z Číny? se dostává k příznivcům ekologicky šetrného životního
stylu v pořadí již šestý svazek oblíbené “kapesní” edice Dobrá rada z produkce
EkoCentra Brno. Tentokrát přináší zajímavé informace o tom, jak spolu souvisí
oblečení a životní prostředí a co udělat pro to, abyste spolu se slušivým oblečením
“nenosili” i negativní environmentální či sociální důsledky.
Publikace Džíny z Číny? přináší srovnání různých typů vláken (bavlna, konopí, len,
bambusové vlákno a.j.), jejich výhod či nevýhod pro nošení a též srovnání zátěže pro životní
prostředí, kterou přináší jejich výroba. Čtenáři se dozví, jak složitá je cesta od vlákna po
hotový oděv, a kromě toho získají i praktické informace týkající se nakupování, uskladňování
i péče o oblečení i obuv.
“Cílem tohoto svazku je přehledně informovat o různých alternativách k běžnému oblečení a
vysvětlit, proč bychom se vůbec o nějaké alternativy měli zajímat. Každý se pak může
rozhodnout podle svých možností a dát přednost třeba oblečení z biobavlny nebo omezit
zbytečné nákupy tvůrčím využitím věcí, které má již ve skříni,” uvedl vedoucí editor Dobré
rady Zbyněk Zavadil.
Publikace je součástí cyklu čtyř svazků Dobré rady, které EkoCentrum Brno v tomto roce
postupně vydá díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí. Příznivci zdravého a
k přírodě šetrného životního stylu se do konce roku mohou ještě těšit na svazek s tematikou
šetrných Vánoc.
Při zpracování témat v edici Dobrá rada vychází autoři z mnohaletých zkušeností
z ekoporadny EkoCentra Brno. Jako i ostatní svazky z edice Dobrá rada je i díl Džíny
z Číny? k dispozici zdarma v prostorách EkoCentra Brno na Ponávce 2. Brožurku obdrží
jako dárek všichni návštěvníci ekoporadny či zákazníci internetového obchůdku a knihkupectví.
Část nákladu bude k dispozici ve stojáncích v brněnských prodejnách zdravé výživy,
informačních centrech neziskových organizací, kavárnách a na dalších místech.
Dobrou radu najdete i na internetových stránkách www.ecb.cz, kde můžete také hlasovat o
nejoblíbenější svazek edice nebo se v diskuzním fóru podělit s ostatními o svoje zkušenosti a
postřehy.
EkoCentrum Brno, občanské sdružení fungující nepřetržitě už od r.1990, se zaměřuje na propagaci a
vzdělávání v oblasti zdravého a k přírodě šetrného životního stylu. Provozuje stálé informační centrum
s knihovnou, ekologickou poradnou, knihkupectvím a obchůdkem v Brně na Ponávce, mezi stěžejní aktivity
patří výukové a volnočasové programy pro děti, akce na Stezce zdraví Brno – Lelekovice a vzdělávací
program pro dospělé.
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