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Svěží jaro uprostřed města

EkoCentrum Brno v těchto dnech zahájilo jarní inspirační kampaň se zajímavou nabídkou pro obyvatele a návštěvníky městské části Brno-střed. Pod názvem Svěží jaro s EkoCentrem Brno čeká návštěvníky centra pro veřejnost na Ponávce 2 pestrá nabídka námětů pro zdravější a ekologicky šetrnější životní styl. 

Ke svěžímu jaru patří například pořádný jarní úklid. EkoCentrum Brno nabídne všem návštěvníkům během kampaně rady, jak může každý uklízet šetrněji k přírodě a ke svému zdraví. V centru pro veřejnost na Ponávce 2 (vedle Úrazové nemocnice) je připravena výstava ekoproduktů pro domácnost: přírodních a přírodě přátelských čisticích prostředků, ekodrogerie a dalších ekologicky šetrných přípravků. Průvodcem návštěvníků budou zkušené ekoporadkyně, které jsou připraveny zodpovědět zvídavé dotazy.

“Každý návštěvník obdrží také speciální dárek - lahvičku přírodního octa a náměty, jak ho lze všestranně využít v péči o domácnost,” prozradila koordinátorka kampaně Kateřina Grunová. 
“Svěží jaro s EkoCentrem Brno bude probíhat až do dubna 2013,” upřesnila Grunová. 

 “Pro zájemce jsme připravili i další užitečné dárky, například oblíbené kapesní brožurky s radami a tipy pro šetrný životní styl. Ty nejnovější se zaměřily na témata šetrná domácnost, zdravá výživa a šetrné nákupy. Zájemcům nabídneme během kampaně zdarma roční členství v naší ojedinělé knihovně ekologické literatury, kde si mohou vybírat z více než 4 500 titulů,” doplnil ředitel EkoCentra Brno Zavadil.

Zájemci si také budou moci objednat bezplatné zasílání aktuálních informací a pozvánek e-mailem a využívat služby ekologické poradny.

Podrobné informace ke kampani a náměty pro ekologicky šetrný život najdete na www.ecb.cz. 
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EkoCentrum Brno je občanské sdružení, které funguje nepřetržitě od roku 1990. Zaměřuje se především na podporu a propagaci ekologicky šetrného životního stylu. Provozuje centrum pro veřejnost s knihovnou, ekologickou poradnou, knihkupectvím a šetrným obchůdkem 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.

Kontakt: EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno, tel./fax 545 246 403, ecb@ecb.cz, www.ecb.cz

