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Podzimní slavnosti knihomolů v EkoCentru Brno
Otevřením výstavy fotografií z ojedinělé výtvarně literární soutěže Moje Veličenstvo kniha byl
v EkoCentru Brno zahájen pestrý program pro všechny milovníky dobrých knih Podzimní
slavnosti knihomolů. „Výstava představí návštěvníkům to nejzajímavější z uplynulých 7 ročníků této
unikátní soutěže, v níž si děti vytvářejí vlastní knihu. Výstava bude přístupná do konce října v otvírací
době EkoCentra Brno na Ponávce 2,“ uvedl autor soutěže Zbyněk Zavadil.
V září už proběhly tradiční Úplně otevřené dveře pro návštěvníky všech věkových kategorií, při
kterých se desítkám zájemců představila knihovna Ekotéka se 4 500 zajímavých titulů o přírodě a
ekologicky šetrném životním stylu.
Dalším zážitkem pro příznivce literatury o zdravém životním stylu bylo netradiční setkání nad „oživlou
knihou“, tentokrát s autorkou 12. dílu edice Dobrá rada - Domácí lékárna. Ing. Věra Žďárská,
pracovnice Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici, se dlouhodobě věnuje tématům
souvisejícím s bylinkami. Představila nejen svou publikaci, vydanou EkoCentrem Brno v oblíbené
edici, ale početnému publiku prozradila mnoho tipů, jak ozdravit svůj život s pomocí bylinek. Součástí
programu byla i výroba bylinkové léčivé tinktury.
V úterý 25.10. 2011 od 12 do 17 hodin proběhne v prostorách centra na Ponávce 2 výstava
zajímavých knih o stromech a projekce filmů Jak chránit les a Lužní lesy, vstup pro zájemce je
zdarma.
Podzimní slavnosti knihomolů v EkoCentru Brno nabízejí také možnost zasoutěžit si, a to i
mimobrněnským zájemcům. Na stránkách www.ecb.cz se mohou zúčastnit soutěže o ceny pro
příznivce dobrých knih.
Téměř dvě desítky návštěvníků Podzimních slavností knihomolů už využily možnost na jeden rok se
zdarma zaregistrovat do knihovny EkoCentra Brno. Získali tak přístup ke 4 500 zajímavých publikací
a také bezplatný přístup na internet v otevíracích hodinách čítárny.
Akci finančně podpořilo Ministerstvo kultury. Děkujeme!
Místo konání všech akcí: EkoCentrum Brno Ponávka 2, Brno (vedle Úrazové nemocnice).
Další informace ke všem uvedeným akcím najdete na www.ecb.cz.
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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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