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Klub rodičů v brněnském Písečníku zahájil svou činnost
V prvních měsících letošního roku rozběhlo svou činnost a otevřelo se veřejnosti nové
centrum zaměřené na zdravý životní styl v Brně. Na ulici Písečník krok za krokem vzniká
inspirační centrum s přírodní zahrádkou, které již nyní nabízí zajímavé programy pro
obyvatele i návštěvníky Brna.
„Centrum v Písečníku vzniká díky unikátnímu projektu EkoCentra Brno, jehož cílem je postupně
citlivě zrenovovat unikátní domek z počátku minulého století v bývalém lomu na písek. „Hned po
svém otevření, ještě v první fázi rekonstrukce, projekt přitáhl nadšence, kteří přicházeli pomáhat,
přinášeli praktické dary pro rozběhnutí provozu a také skvělé nápady, co vše by centrum v Písečníku
mohlo nabízet,“ připomněl spontánní počátky projektu Zbyněk Zavadil, ředitel EkoCentra Brno.
Protože mezi příznivce projektu patří i rodiče s malými dětmi, záhy vznikl nápad otevřít Písečník i jim
a postupně jim tu vytvořit pohodové zázemí a zajímavý program.
„Rodičům i dětem se místo už při prvním setkání moc zalíbilo a hned začali prozrazovat nápady na
zvelebení Písečníku. S panem ředitelem jsme se dohodli, že na zahradě vznikne i originální
pískoviště, nazvané neméně originálně písečniště, kde si budou moci děti hrát a rozvíjet svou
fantazii,“ uvedla spoluorganizátorka klubu Kateřina Grunová.
Pro veřejnost je Písečník otevřen od úterý do čtvrtka a samozřejmě jsou také vítány i maminky a
tatínkové s dětmi. Před nedávnem byly původní betonové schůdky u vchodu nahrazeny plynulým
přístupem z kamenných dlaždic, takže i přístup do prostor je nyní pohodlnější i s kočárky.
„První schůzka klubu rodičů měla i neplánovaný bod programu - pan ředitel pohotově připravil pro
děti krásnou, téměř již starožitnou houpačku, kterou jsme hned plně využili. Postupně budeme
prostory Písečníku pomáhat přetvářet, aby se tu pro každého našlo příjemné místečko, kde si
odpočine nebo pohraje. Do budoucna by měla být opravena i malá zahradní kůlna, kterou by klub
rodičů mohl využívat jako klubovničku v případě nepříznivého počasí.“ doplnila Grunová.
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EkoCentrum Brno je nezisková organizace, které funguje nepřetržitě od roku 1990. Zaměřuje se především na podporu a
propagaci zdravého a ekologicky šetrného životního stylu. Provozuje inspirační a osvětové centrum Písečník 94 v Brně. Ke
stěžejním aktivitám centra patří také oblíbené programy pro školy a tematické akce pro rodiny s dětmi. Od roku 1996
provozuje EkoCentrum Brno Stezku zdraví z Brna do Lelekovic. Více informací na www.ecb.cz.
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