Tisková zpráva ze dne 20. září 2015

Od bludného kamene Vás na cestu k odpovědné spotřebě dovede EKOtrh!
Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s.
Senovážné náměstí 9, 370 01 České Budějovice
www.rosacb.cz, tel. 777 084 601, jalosevska@rosacb.cz
název akce: EKOtrh 2015
termín konání: 22. září 2015 od 8do 18 hodin
místo konání: Náměstí Přemysla Otakata II, České Budějovice
Na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. se 22. září opět uskuteční EKOtrh. EKOtrh potrvá od 8 do
18 hodin a je podpořen Magistrátem města České Budějovice, Ministerstvem životního prostředí a grantem z
Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Ekotrh bude i letos probíhat v rámci akce Den bez aut, který v Českých Budějovicích pořádá spolu s městem
České Budějovice Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia. Náměstí bude tento den od osmi hodin do
dvou hodin uzavřené pro vjezd automobilů. Na dlažební kostky k Samsonově kašně chceme přilákat nejen školy
a školky, ale i nejširší veřejnost. Pro návštěvníky jsou připraveny ochutnávky místních a bio produktů, ukázky
řemesel, prezentace šetrného životního stylu a seznámení s místními farmáři a řemeslníky. Současně bude
možné využít poradenství místních ekologických neziskových organizací.
Činnost ekoporadny Rosa se dlouhodobě zaměřuje na propagaci a podporu ekospotřebitelství domácností –
šetrného hospodaření domácností vůči životnímu prostředí. Našim cílem je vytvořit příjemnou atmosféru a
požitek z náměstí bez aut, které určitě podpoří ochutnávky regionálních potravin a potravin ekologického
zemědělství a ukázky tradičních řemesel.
„Akci jsme zacílili na každého, kdo již nechce bloudit v moři reklamních taháků a triků a nechce se nechat
unášet proudem konzumního spotřebitelství. Akce je pro každého, kdo hledá vlastní cestu k šetrné spotřebě.
Proto jsme pro EKOtrh zvolili motto: Od bludného kamene Vás na cestu k odpovědné spotřebě dovede
EKOtrh! Přijďte v úterý 22. září na náměstí, bludného kamene se již nebudete muset bát!“, říká organizátorka
akce Helena Jaloševská.
Krom stánků, u kterých budou k vidění ukázky tradičních řemesel (jako zpracování ovčí vlny – tkaní i předení na
kolovrátku apod.), nebo stánků s ochutnávkami regionální potraviny a potraviny z ekologického zemědělství, či
prezentace výrobků šetrných k životnímu prostředí, zde bude také možné získat mnoho užitečných informací.
„Pro nás je velmi významný i zájem místních neziskových organizací spolupracujících s rámci Krajské sítě
environmentálních center Krasec, ale i přítomnost dalších spolků, které se ekologickým tématům věnují.
Pořádáním EKOtrhu, chceme umožnit propagaci aktivit těchto organizací a upozornit veřejnost na jejich přínos
a nezastupitelnou úlohu v ochraně životního prostředí“, říká Helena Jaloševská, ředitelka obecně prospěšné
společnosti Rosa – společnosti pro ekologické informace a aktivity.
Zájemci program Nová zelená úsporám, kteří uvažují o zateplení rodinného či bytového domu, výměnu kotlu, či
jiné programem podporované aktivity určitě rádi využijí přítomnosti poradenského stánku Státního fondu
životního prostředí. Nevíte si rady, zda právě pro vás je program vhodný, jak postupovat před podáním žádosti
a jaká kritéria musíte splňovat, neváhejte a přijďte se na EKOtrh zeptat.
Kontaktní osoba: Helena Jaloševská, tel: 777 084 601

Odkazy na akci:
http://www.rosacb.cz/akce/ekotrh--ceske-budejovice/
https://www.facebook.com/events/1456001878029208/
Fotodokumentace z předchozích ročníků:

Akci podporuje Magistrát města České Budějovice.
Budějovice
Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat
vyjadřovat stanoviska MŽP.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
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