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EkoCentrum Brno přichází s dalším dílem oblíbené kapesní edice  
 
 
Pod názvem Mít čím mýt se s příchodem jara dostává k příznivcům ekologicky 
šetrnějšího životního stylu už osmý díl oblíbené edice Dobrá rada. Název je 
doprovozen výstižným podtitulem uklízíme šetrně k našemu zdraví i k přírodě.  
 
“Tentokrát se věnujeme tématům úklidu, čistění a mytí v domácnosti. Poučíme se ze 
zkušeností našich babiček a prababiček, které při úklidu vystačily s tím, co měly právě při 
ruce a obešly se bez zbytečné chemie. Připomeneme si, že je dobré nenechat se 
zmanipulovat reklamou, která nás denně nabádá, abychom svou domácnost s pomocí 
velkého množství poměrně agresivních přípravků dovedli do stavu 'absolutní čistoty'.  
A samozřejmě jako vždy nechybí praktické tipy a recepty, tentokrát například na přípravu 
vlastních mycích a čisticích prostředků,” přiblížila zaměření nové Dobré rady Kateřina 
Ševčíková, ekoporadkyně a hlavní autorka tohoto svazku.  
 

V letošním roce vyjdou díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí  
celkem čtyři díly Dobré rady. Budou zdarma k dispozici návštěvníkům naší ekoporadny, 
zákazníkům obchůdku a knihkupectví v Brně na Ponávce 2. Část nákladu bude k dispozici 
ve stojáncích v brněnských prodejnách zdravé výživy, informačních centrech neziskových 
organizací, kavárnách a na dalších místech. 
  

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.  
 
 
 

 

 
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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