
Odpadové okénko – březen 2013 

„Aby se v tom prase vyznalo …,“ postěžoval si občan do telefonu, když se na úřadu dotazoval, kam 

má dát starý otoman. Vážně není lehké vyznat se v tom, jak správně odpad třídit, kam co dát, co už 

třídit nelze, co patří či nepatří do barevných kontejnerů a co a kdy můžeme donést na sběrná 

střediska odpadů.  Chtěli bychom Vám na tomto místě přinášet informace, které by všem mohly 

pomoci v hledání správného řešení pro Váš odpad. Společně nacházet odpovědi na otázky, co se s  

odpadem dál děje, když jej vytřídíme a dáme tak na cestu materiálového převtělení – recyklace. Nebo 

jak směsný odpad zcela změní svoji duši při energetickém využití, či co bude s odpadem, když jej 

někdo zanechá svému osudu na nelegální skládce. 

Pro začátek tu pro Vás máme pozvánku na oslavy Dne Země, konkrétně na interaktivní výstavu 

s názvem „TŘÍDIT JE COOL“, tedy Chytré, Odpovědné, Optimální a Logické. Výstava bude slavnostně 

otevřena 11. dubna v 17 hodin v prostoru nákupní Galerie Vaňkovka a potrvá zde až do 21. dubna 

2013. Výstava jednoduše představí celý životní cyklus odpadu od jeho vzniku, přes třídění, jeho 

zpracování, až po finální produkt, který je z odpadu možné vyrobit, a to vše trochu jinak, více zblízka a 

více hrou, hudbou a uměním.  

Akční plocha nákupní Galerie Vaňkovka se promění v pomyslnou herní plochu. Návštěvníci si budou 

moci sáhnout na meziprodukty výroby z odpadu a setkají se s tříděným odpadem tváří v tvář. Pro 

děti, a nejen pro ně, jsou připraveny dílničky, kde si budou moci vyrobit třeba ozdoby z PET lahve.  

Prostřednictvím malých popelářských autíček se děti promění na popeláře v malém městečku, a o 

víkendu dorazí i opravdové popelářské auto, aby si jej mohly řádně prozkoumat. Každý pátek a 

sobotu (12. a 13., 19. a 20. dubna) výstavu okoření odpolední hudební vystoupení v rytmu odpadu. 

Nápad a organizace výstavy je z dílny ENVIcentra, výchovně vzdělávacího environmentálního centra, 

organizačně spadajícího pod společnost SAKO Brno, a.s., jehož cílem je šířit povědomí o tom, jak 

odpad třídit, jak s ním správně nakládat a v praxi ukázat, jak celý proces funguje. Jeho dalším cílem je 

boření mýtů o odpadech. Součástí činnosti ENVIcentra je pořádání exkurzí do provozu brněnského 

zařízení na energetické využití odpadu a do dotřiďovací linky. Na tuto prohlídku se můžete objednat i 

Vy: napište na envicentrum@sako.cz, nebo zavolejte na číslo 548 138 212 a domluvte si termín. Více 

informací zjistíte na stránkách www.sako.cz/envicentrum. 

V příštím okénku se podíváme na smysl třídění odpadu a na to, jak Brňané tříděním odpadu chrání 

Zemi, která 21. dubna bude slavit svůj Den. 

 

 


