Tisková zpráva ze dne 23. ledna 2015
AŽ SE TĚ ŽÍŽALA ZEPTÁ:
Á: „CO JSI DĚLAL V ZIMĚ?“...
Žížalování aneb výrobu domácího vermikompostéru
vermikompost
chystá Rosa o.p.s. na 7. března
b
Rosa – společnost
nost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s.
Senovážné náměstí 9, 370 01 České
Č
Budějovice
www.rosacb.cz, tel. 778 164 661,
661 kresnickova@rosacb.cz
V rámci projektu Krok za krokem k šetrné domácnosti pořádá Rosa, obecně
obecn prospěšná
společnost pro ekologické
kologické informace a aktivity, Žížalování aneb výrobu domácího
vermikompostéru. První z cyklu Kurzů
Kurz praktické soběstačnosti
nosti šitý na tělo
tě ekomuže (vřele
vítány jsou i ekoženy!) proběhne
ěhne v sobotu 7. března v Domě U Beránka (Krajinská 35, ČB).
NEPLÝTVEJTE ŽIVOTADÁRNÝM
ŽIVOTADÁ
BIOODPADEM. Díky vermikompostéru neskončí Váš
bioodpad na skládce čii ve spalovně,
spalovn pomocí žížal se přemění na kvalitní kompost, který ocení
pokojové rostliny nebo Vaše
aše zahrádka. Vermikompostovat můžete
žete doma (v bytě
byt na
balkóně, chodbě, ve skříni),
íni), v kanceláři
kancelá i ve školách a školkách.
Citace: „Vermikompostér slouží jako výborná didaktická pomůcka
cka pro učitele
u
MŠ a ZŠ
přibližující dětem procesy,, které se dějí
d na kompostu.“, říká
íká organizátorka kurzu Mgr. Dana
Křešničková.
Rezervovat místo (v co nejbližší době
dob – kapacita se začíná naplňovat)
ovat) na dopolední nebo
odpolední kurz můžete na: kresnickova@rosacb.cz nebo 778 164 661, informace naleznete
také na: www.rosacb.cz nebo rosí facebook.
JAK TO CHODÍ NA KOMPOSTĚ
KOMPOST - pro zvídavé (ekoděti!!) budou k nahlédnutí již hotová
žížaliště s různými
znými druhy nájemníků
nájemník a vybavení.
ODNESETE SI: vermikompostér, info získané vlastním pozorováním i zprostředkované
zprost
lektorem Vítkem Brodským z organizace Kokoza, o.p.s.,, manuál k výrobě a kompostování,
kontakty na místní žížalisty.
Vermikompostér již vlastníte? Přijďte se podělit
lit o své zkušenosti a zaobchodovat se žížalami
na trhu!
Účastníci
astníci kurzu se mohou hlásit do dopolední (10:00 - 13:00) nebo odpolední (14:00 - 17:00)
skupiny. Účast
ast na kurzu je možné věnovat
v
prostřednictvím
ednictvím poukázky (k dostání v kanceláři
Rosy nebo v Domě U Beránka). Teoretickou i praktickou část
ást kurzu zajišťuje pražská
organizace Kokoza, o.p.s. zabývající se kompostováním a pěstováním ve městě.
mě
Dalším z cyklu Kurzů praktické soběstačnosti
sob
bude v rámci Týdne opravdových plen (20. –
26. 4.) Kurz šití látkových plen – podrobnosti s blížícím se termínem na: www.rosacb.cz,
www.rosacb.cz rosí
facebook, kresnickova@rosacb.cz nebo 778 164 661.
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Křešničková,
Kř
e-mail: kresnickova@rosacb.cz,, tel.: 778 164 661
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