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EkoCentrum Brno radí: je dobré vědět, jaký dopad má náš odpad  
 
 
Pod názvem Kam s tím se dostává v těchto dnech k příznivcům ekologicky 
šetrnějšího životního stylu už devátý díl oblíbené kapesní edice Dobrá rada.  
 
„Tuto Dobrou radu jsme věnovali často probíranému tématu nakládání s odpadem 
v domácnosti. To nejdůležitější, co se snažíme čtenářům sdělit, je zásada, že nejlepší 
odpad je ten, který vůbec nevznikne,“ uvedla Barbora Pelánková, ekoporadkyně a 
hlavní autorka tohoto svazku.  
 
Nový díl Dobré rady přináší informace o tom, jak snížit množství našich odpadů, proč je 
potřebná recyklace, co a jak recyklujeme a můžeme znovu využít. A samozřejmě jako 
vždy tipy, náměty a praktické rady pro každodenní inspiraci.  
 

V letošním roce vyjdou díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí  
ještě další dva díly Dobré rady. Zaměří se na výběr potřeb a pomůcek pro školní děti a na 
šetrnou kuchyni.  
 
Náklad tištěných brožur je limitovaný a bývá brzy rozebrán. Příznivci Dobrých rad proto rádi 
navštěvují jejich internetovou podobu na stránkách www.ecb.cz.  
„Rubrika Dobrá rada na internetu rozvíjí a doplňuje tištěné brožury. Tady mohou zájemci 
získat další informace, které se do tištěné brožurky nevešly, ale nejen to. Na internetu se 
mohou například zúčastnit hlasování o nejoblíbenější svazek edice nebo v diskuzním fóru 
sdílet s ostatními svoje nápady a klást otázky zkušeným ekoporadcům,“ uvedl vedoucí 
editor Dobré rady Zbyněk Zavadil.  
 
Dobré rady jsou zdarma k dispozici návštěvníkům ekoporadny EkoCentra Brno, 
zákazníkům obchůdku a knihkupectví v Brně na Ponávce 2. Část nákladu bude vkládána 
jako dárek do poštovních zásilek a dále umístěna  ve stojáncích v brněnských prodejnách 
zdravé výživy, informačních centrech neziskových organizací, kavárnách a na dalších 
místech. 
 
 

 

 
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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