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EkoCentrum Brno přichází s první Dobrou radou


V těchto dnech se dostává k příznivcům ekologicky šetrného životního stylu první díl nové ediční 
řady praktických brožurek Dobrá rada. 

Díl nazvaný Dřevo u vás doma radí, jaké dřevo nakupovat, jak ošetřovat a natírat dřevěné výrobky. Na osmi stranách malého praktického formátu přináší základní přehled nátěrových hmot, informace o ekoznačkách na výrobcích, rady jak využít při úpravách dřeva přírodní oleje a vosky, jakému dřevu a dřevěným výrobkům dát přednost při nakupování. Nechybějí ani užitečné internetové adresy s aktuálními informacemi a přehledy.

„Naším záměrem bylo nabídnout široké veřejnosti jednoduché, přehledné a návodné brožurky, ve 
kterých může každý najít inspiraci, jak ladit svůj životní styl, aby byl ohleduplnější k životnímu 
prostředí. První díl edice je navíc specifický tím, že jsme se v něm rozhodli navázat na výjimečnou 
tradici domácího kutilství v našich zemích. Vycházíme ze zásady, že je vždy ekologicky šetrnější 
udržovat a znovu oživovat už existující výrobky, než zatěžovat prostředí nákupem nových, často 
daleko méně kvalitních a trvanlivých produktů,“ informoval ředitel EkoCentra Brno Zbyněk Zavadil.

Další díly edice Dobrá rada přinesou i témata, na která se často ptají klienti našich ekoporaden. Čtenáři se mohou těšit například na zajímavé informace o přírodě v Brně a okolí, tipy pro šetrné nakupování, inspiraci pro zdravý životní styl a zdravou výživu. Mezi plánovanými tématy se má objevit také přírodní biokosmetika nebo praktické rady, jak si zpříjemnit a ozdravit každodenní život s využitím aromaterapie. 

„Než jsme se do nové edice pustili, prošla našima rukama velká spousta podobných skládaček a 
brožurek. Často jsou při malém rozsahu doslova napěchovány takřka nečitelným textem, mnohdy 
bývají užitečné informace degradovány nízkou grafickou a typografickou úrovní. Naše brožurky 
nejsou primárně určeny profesionálním ekologům, ale širokému publiku, které musíme nejprve 
přesvědčit, aby je vůbec vzalo do ruky, a pak se teprve můžeme těšit, že se jimi čtenáři nechají 
inspirovat“, připomněl Zbyněk Zavadil jeden z důvodů, proč EkoCentrum Brno věnovalo velkou pozornost i grafickému ztvárnění. 

Text publikace vznikl pod vedením bioložky Bc. Terezy Náhlíkové, která v EkoCentru Brno působí jako 
ekoporadkyně. Kromě zpracování textu na sebe vzala ještě nelehkou úlohu při nafocení ilustračních 
fotografií pro brožurku: „Ačkoliv jsem nikdy nic nenatírala, myslím, že na fotkách vypadám jako 
profesionální natěrač a ještě ke všemu mi to sluší,“ zhodnotila Tereza s úsměvem svou spolupráci 
s fotografem v rozhovoru pro Lidové noviny.

Pokud se bude dařit financovat další díly edice z grantů, bude i nadále Dobrá rada k dispozici zdarma. 
Zájemci ji mohou už nyní získat v informačním centru v Brně na Ponávce. 
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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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