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Úplně otevřené dveře v EkoCentru Brno
úterý 2.října 2007, 9.00 –17.00 hodin

Ochutnávka zdravé výživy, možnost získat bezplatné členství v ekologické knihovně a neobvyklý
dárek pro každého návštěvníka - nová taška EkoCentra Brno z biologicky rozložitelného plastu…
to byla jen část programu, který v rámci dne otevřených dveří přilákal do EkoCentra Brno na
Ponávce téměř 200 příznivců zdravého životního stylu.
Název „Úplně otevřené dveře“ charakterizuje smysl této akce – nabídnout pestrý program pro
především pro nové zájemce.

Den otevřených dveří představil řadu dalších zajímavých služeb a aktivit, mezi které patří
- služby informačního centra pro veřejnost,
- ekoporadna,
- specializovaná knihovna Ekotéka - pouze v tento den mohli zájemci bezplatně získat členství na jeden

rok a mít tak přístup k více než 3 500 titulům nosičů informací a internetu ve vymezených hodinách
zdarma

- knihkupectví a Obchůdek s přírodními produkty, ukázky produktů Fair Trade , výrobků z přírodních
materiálů a bioplastů, které je možno i zakoupit

- celoroční nabídka programů pro děti a vzdělávací program pro dospělé
- Stezka zdraví
- 9 -12 hod a 14 -16 hod ochutnávka zdravé výživy z domácích zdrojů, kávy a čaje z produkce Fair

Trade
- 9 -15 hod si děti vyzkoušely výrobu ručního recyklovaného papíru (dětské kolektivy po telefonické

domluvě)

V odpoledních hodinách nabídlo EkoCentrum Brno velmi zajímavou přednášku Michala Hejcmana Jak
člověk na lukách hospodařil aneb Obhospodařování travních porostů - mýty a skutečnost, historie a
současnost.

EkoCentrum Brno je Občanské sdružení, které si připomnělo už 15 let nepřetržité existence. Ve svých
stěžejních projektech se zaměřuje především na témata z oblasti ekologie, ochrany přírody, zdravého
životního stylu a neziskového sektoru. Vedle stálého informačního centra s knihovnou a knihkupectvím v
Brně na Ponávce patří ke stěžejním dlouhodobým projektům sdružení rozsáhlý projekt programů pro děti
a Stezka zdraví Brno-Lelekovice. Více informací na www.ecb.cz

Programy EkoCentra Brno finančně podporují: Evropský sociální fond v ČR, Velvyslanectví
nizozemského království, MŠMT, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zdravotnictví, MŽP v rámci společného
programu SSEV Pavučina a ČSOP Národní síť středisek ekologické výchovy, Statutární město Brno,
Jihomoravský kraj, Nadace Veronica, Nadace Zdraví pro Moravu, SFŽP, STEP, MČ Řečkovice-Mokrá
Hora. Děkujeme!
Kontakt: EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, tel./fax 545 246 403, ecb@ecb.cz, www.ecb.cz

Tisková zpráva EkoCentra Brno
ze dne 2. října 2007
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