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Další dobré rady pro vaši šetrnou domácnost
Pod názvem Vaše šetrná domácnost II se dostává ke čtenářům a příznivcům
ekologicky šetrného životního stylu v pořadí již pátý svazek oblíbené „kapesní“ edice
Dobrá rada z produkce EkoCentra Brno. Svazek volně navazuje na stejnojmenný
dřívější díl, doplňuje ho a rozšiřuje o další praktické rady, tipy a zajímavosti.
Na čtenáře čekají desítky námětů rozdělených do tematických kapitol: jak šetrně zařizovat a
provozovat domácnost, jak vybírat (nebo si dokonce vyrobit) kosmetiku, jak prát a uklízet
bez chemie nebo s pomocí přírodních prostředků chránit svou domácnost před nežádoucími
návštěvníky ze světa hmyzu. Nechybí informace o nakládání s odpadem a třeba i tip na
jednoduchý a hygienický kompostér pro ty, kteří mají k dispozici jen balkón.
Publikace je součástí cyklu čtyř svazků Dobré rady, které EkoCentrum Brno v tomto roce
postupně vydá díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí. Příznivci zdravého
a k přírodě šetrného životního stylu se tak mohou těšit ještě na svazky s tematikou šetrného
nakupování a šetrných Vánoc. Při výběru a zpracování témat v edici Dobrá rada vychází
EkoCentrum Brno z mnohaletých zkušeností s dotazy klientů z vlastní ekoporadny, velký
důraz je kladen na přehlednou a příjemnou grafickou úpravu. Tento svazek doplnil pěknými
fotografiemi brněnský fotograf Roman Franc.
Jak je u publikací z řady Dobrá rada tradicí, i tento díl je k dispozici zdarma v prostorách
EkoCentra Brno na Ponávce 2. „Jako dárek obdrží brožurku všichni návštěvníci ekoporadny a
také zákazníci našeho internetového obchůdku a knihkupectví. Část nákladu bude k dispozici
ve stojáncích, které postupně rozmisťujeme po Brně do prodejen zdravé výživy, informačních
center neziskových organizací, kaváren a dalších organizací a institucí,“ informoval ředitel
EkoCentra Brno Zbyněk Zavadil.
Novinkou je také internetová podoba Dobré rady na www.ecb.cz, která díky podpoře
Ministerstva životního prostředí rozvíjí a doplňuje tištěné brožury, umožňuje hlasovat o
nejoblíbenějším svazku edice nebo se v diskuzním fóru podělit s ostatními o svoje zkušenosti a
postřehy.
EkoCentrum Brno, občanské sdružení fungující nepřetržitě už od r.1990, se zaměřuje na propagaci a
vzdělávání v oblasti zdravého a k přírodě šetrného životního stylu. Provozuje stálé informační centrum
s knihovnou, ekologickou poradnou, knihkupectvím a obchůdkem v Brně na Ponávce, mezi stěžejní
aktivity patří výukové a volnočasové programy pro děti, akce na Stezce zdraví Brno – Lelekovice a
vzdělávací program pro dospělé.
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