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Studenti brněnských středních škol objevují Stezku zdraví
EkoCentrum Brno připravilo na prosinec tohoto roku pro studenty středních škol netradiční
výstavu o projektu Stezka zdraví Brno – Lelekovice. Studenti i pedagogové se
prostřednictvím výstavy instalované na mobilních panelech mohou seznámit se vznikem a
historií Stezky zdraví, s přírodní lokalitou stezky a jejími jednotlivými zastaveními.
Výstava přináší zajímavé informace o krajině Stezky zdraví, která je pro návštěvníky atraktivní
v každém ročním období. Výstavní panely jsou doplněny stojánky s tištěným průvodcem stezkou
a aktuálními pozvánkami na tematické akce, které zde EkoCentrum Brno připravuje v průběhu roku.
Od pondělí 3. prosince mohou výstavu zhlédnout studenti a učitelé řečkovického Gymnázia na ulici
Terezy Novákové 2, v pondělí 10. prosince se mobilní výstava přesune do Ekogymnázia na ulici
Labská 27 ve Starém Lískovci a 17. prosince poputuje výstava do Gymnázia Globe na Bzeneckou
23 na Vinohrady.
Zájemcům o aktivní účast v projektu nabídlo EkoCentrum Brno v rámci této putovní výstavy radu a
pomoc při organizování akcí. Každopádně kdodkoli, kdo se vypraví na Stezku zdraví s fotoaparátem
a podaří se mu zajímavý snímek, má šanci publikovat ho na internetových stránkách projektu, které
měsíčně zaznamenávají více než dva tisíce přístupů. „Cílem výstavy není jen představit projekt, ale
také motivovat studenty, aby se stali jeho aktivními účastníky nebo dokonce spolutvůrci, přinesli do
projektu své nápady, náměty a připomínky, uspořádali na stezce vlastní akci a fotografiemi svých
zážitků z návštěvy Stezky zdraví přispěli na internetové stránky www.ecb.cz, kde má tento projekt
vlastní rubriku s virtuálním průvodcem, fotogalerií a dalšími zajímavostmi,“ charakterizovala poslání
výstavy koordinárka projektu Dagmar Podešvová z EkoCentra Brno.
Uspořádání mobilní výstavy o Stezce zdraví finančně podpořilo Ministerstvo školství ČR.
Další informace:
Stezku zdraví vybudovalo EkoCentrum Brno v roce 1997 v rámci projektu Brno-Zdravé město
v okrajové přírodní lokalitě města Brna. Tato stezka umožňuje celoročně zdravý pohyb a relaxaci
občanů města v kvalitním přírodním prostředí (dosažitelném městskou dopravou) a zároveň
přispívá k nekomerčnímu rozvoji této lokality. Od roku 1997 zajišťuje naše občanské sdružení
údržbu, opravy a propagaci stezky a snaží se tak vytvářet příznivé podmínky pro podporu zdraví
obyvatel a propagaci zdravého způsobu života, kromě toho zde pořádá nejrůznější akce pro děti i
dospělé. Stezka zdraví je pro návštěvníky zajímavá po celý rok, mohou ji absolvovat pěšky, na
kole, na lyžích a je vybudována tak, aby byla z větší části pohodlně přístupná i seniorům a
skupinám zdravotně handicapovaných osob.
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EkoCentrum Brno je občanské sdružení, které funguje nepřetržitě od roku 1990. 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, ekologickou poradnou, knihkupectvím a dalšími programy pro návštěvníky v Brně
na Ponávce nabízí výukové programy pro školy, volnočasové aktivity pro děti a vzdělávací program pro dospělé. Od roku
1996 provozuje EkoCentrum Brno Stezku zdraví Brno – Lelekovice. Více informací na www.ecb.cz.
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