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Jak dobře vybrat školní pomůcky vám poradí nová Dobrá rada 
 
Pod názvem Šetrně do školy – Jak vybrat školní pomůcky se dostává v těchto 
dnech k příznivcům ekologicky šetrného životního stylu desátý díl oblíbené 
kapesní edice Dobrá rada.  
 
“V novém dílu Dobré rady poradíme všem rodičům s výběrem školních pomůcek, které 
jsou kvalitní, zdravotně nezávadné a šetrné i vůči životnímu prostředí. Najdete zde 
spoustu tipů a rad, jak kompletně vybavit vašeho školáka od aktovky přes sešity a psací 
potřeby až po láhev na pití a vhodnou svačinu. Čtenáři se sami přesvědčí, že to nejlepší 
pro děti je dobré i pro životní prostředí a naopak,” uvedla Barbora Pelánková, 
ekoporadkyně a hlavní autorka tohoto svazku.  
 
Kdo má zájem se dozvědět ještě víc, může se přihlásit na seminář Šetrně do školy, který 
pořádá EkoCentrum Brno ve středu 8. září 2010 v 17 hodin. Přihláška na seminář je ke 
stažení na www.ecb.cz. 
 
Edice Dobrá rada vychází už druhým rokem díky finanční podpoře Ministerstva životního 
prostředí. Do konce letošního roku vyjde ještě díl zaměřený na šetrnou a zdravou kuchyni.  
 
Náklad tištěných brožur je limitovaný a bývá brzy rozebrán, Dobrá rada je proto k dispozici 
i na stránkách www.ecb.cz.  
“Rubrika Dobrá rada na internetu rozvíjí a doplňuje tištěné brožury. Návštěvníci stránek zde 
mohou získat další informace, které se do tištěné verze nevešly, a navíc klást otázky 
k tématu zkušeným ekoporadcům nebo sdílet s ostatními svoje zkušenosti v diskuzním fóru.” 
uvedl vedoucí editor Dobré rady Zbyněk Zavadil.  
 
Kde lze Dobrou radu získat? Brožury jsou zdarma k dispozici návštěvníkům ekoporadny 
EkoCentra Brno, zákazníkům obchůdku a knihkupectví v Brně na Ponávce 2. Část nákladu 
je umístěna ve stojáncích v brněnských prodejnách zdravé výživy, informačních centrech 
neziskových organizací a kavárnách. Nejnovější dobrou radu obdrží zdarma také všichni  
účastníci semináře Šetrně do školy.  
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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. 

 
EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545 246 403, ecb@ecb.cz, www.ecb.cz 

Tisková zpráva EkoCentra Brno  
ze dne 17. srpna 2010 


