
Tisková zpráva EkoCentra Brno
k projektu Zlepšujeme životní prostředí, informujeme a inspirujeme v centru Písečník
ze dne 29. března 2016
________________________________________________________________________________________

Do Písečníku pro inspiraci i zážitky
unikátní centrum v brněnském Písečníku připravilo nové programy

Kousek od konečné tramvaje číslo 5 mezi Černými Poli a sídlištěm Lesná se nachází bývalá nouzová
kolonie, která postupně vznikala na začátku minulého století ve vytěžené pískovně. Nezisková
organizace EkoCentrum Brno zde otevřela pro veřejnost původní domek ze třicátých let se zahradou.
Realizátoři a nadšení příznivci projektu navracejí místu takřka vesnickou atmosféru a ukazují
návštěvníkům, jak se zde žilo od počátku minulého století.

Především zážitky „na vlastní kůži” přináší nyní nový projekt v Písečníku, který díky podpoře Ministerstva
životního prostředí nabídne informace a inspiraci pro ekologicky šetrnější každodenní životní styl. Pro
zájemce bude například připravena řada seminářů, dílen a tematických akcí. Jejich společným tématem je
zdravější životní styl a inspirace životem našich předků.

„Dílny a semináře jsou určeny pro limitovaný počet účastníků, takže je důležité přihlásit se předem na
stránkách www.ecb.cz. Očekáváme po zkušenostech s podobnými projekty velký zájem, a proto se
budeme snažit přiblížit zajímavé výstupy z akcí i dalším početným návštěvníkům centra. V otvírací době
budou pro návštěvníky zdarma k dispozici publikace k probíraným tématům, prohlédnout si budou moci
třeba vermikompostér. Jedním z vrcholů projektu bude také den otevřených dveří,“ prozradila lektorka
a propagátorka přirozeného životního stylu Gábina Zavadilová.

„Podařilo se nám získat skvělé lektory na širokou škálu témat – od využití bylinek v domácí lékárně, přes
jednoduchou renovaci a opakované využití nejrůznějších předmětů  až po ekologicky šetrný úklid,“ dodala
koordinátorka projektu Petra Holíková.
První dílna nazvaná Jak si přešít věci, aby byly recy se uskuteční už 27. dubna 2016. Všechny informace
a přihlášky budou k dispozici na www.ecb.cz.

_______________________________________________________________________________________________

EkoCentrum Brno je nezisková organizace, které funguje nepřetržitě od roku 1990. Zaměřuje se především na podporu
a propagaci zdravého a ekologicky šetrného životního stylu. Provozuje inspirační a osvětové centrum Písečník 94 v Brně.
Ke stěžejním aktivitám centra patří také oblíbené programy pro školy a tematické akce pro rodiny s dětmi. Od roku 1996
provozuje EkoCentrum Brno Stezku zdraví z Brna do Lelekovic. Více informací na www.ecb.cz.
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