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ADVENTNÍ DÍLNA V EKOCENTRU KAVYL
Každý z nás nyní žije časem adventním, předvánočním. I ve Svatém Janu pod Skalou se
chystáme na nejkrásnější svátky v roce. 27. listopadu 2010 proběhla v ekocentru Kavyl
ve Svatém Janu pod Skalou adventní dílna – výroba a zdobení adventních věnců. Od 1.
prosince 2010 je tu k vidění vánoční výstava s názvem „Svatojánské kolekce“. Navíc se
nyní na naši ekoporadnu v Kavylu obrací řada návštěvníků s dotazy na ekologické
Vánoce. Máme i pro vás několik tipů, jak prožít Vánoce přátelské k přírodě.
V ekocentru Kavyl začal advent již 27. listopadu. Vytvořit svůj adventní věnec si sem přišla
řada zručných žen i s dětmi. Vyráběly a zdobily se věnce převážně z přírodních materiálů,
např. ze slámových ozdob, sušených plodů, včelího vosku, oříšků. Ženy si musely poradit bez
tavné pistole, věnce vázaly bez korpusů a ozdoby připevňovaly jen za pomoci drátků a
provázků. Všichni si domů odnesli vlastnoručně vyrobený a voňavý adventní věnec.
Pracovníci ekocentra Kavyl si ve spolupráci se studentkami Svatojánské koleje připravili pro
návštěvníky vánoční výstavu s názvem Svatojánské kolekce, která začala 1. prosince a potrvá
do 6. ledna 2011. K vidění jsou ozdoby z přírodních materiálů (ze slámy, keramiky, včelího
vosku), keramický betlém, přáníčka, perníčky, svíčky z včelího vosku, netradiční adventní
kalendář a jiné. Výstava je částečně prodejní.
Naše ekoporadna Kavyl má pro vás i několik tipů na ekologické vánoce:
1. Zkuste se vrátit ke stromku v květináči. Umělé nejsou ekologické, řezané také ne.
Ročně se v České republice prodá přes milion řezaných vánočních stromků. Ty se po
Vánocích stávají odpadem, který se obtížně likviduje, zejména ve velkých městech.
Ideální vánoční stromek je ten, který je zasazen v květináči, a který je pak na jaře
možno vysadit do volné přírody. Nejlépe jedličky, které z naší přírody téměř vymizely
a jsou naším původním druhem. I kdyby se jen jedno procento z těch vyhozených
uříznutých stromků stalo sazenicí - bylo by ročně vysazeno 10 tisíc stromků.
2. Vánoční ozdoby – zvolte ručně zpracované, bez chemického ošetření a
všudypřítomných lesklých pozlátek. Vánoční stromeček ozdobený slaměnými
ozdobami, jablíčky, usušenými plátky pomerančů, domácími perníčky, ořechy a
ozdobami z včelího vosku má neopakovatelné kouzlo. Při nákupu preferujte výrobky
z přírodních materiálů a výrobky vyrobené u nás.
3. Bez dárků by bylo na Vánoce jistě smutno a tak při nákupu přemýšlejte, odkud věci
pocházejí (upřednostňujete domácí produkci), z čeho jsou vyrobené, jak dlouho vydrží

a zda půjdou recyklovat. Uvědomte si také, jaké měli pracovní podmínky dělníci při
jejich výrobě, upřednostněte dárky např. z chráněných dílen. Nebo místo „věcí“
darujte zážitky. Např. různé zážitkové kurzy, vzdělávací kurzy, masáže, předplacené
sportovní aktivity apod.
4. Zkuste se vyhnout barevným balicím papírům s potiskem, kombinovaným s plastem či
lesklým papírům s obsahem hliníku. Buďte kreativní a použijte recyklovaný papír
s potiskem, nebo si ho sami pomalujte či použijte látkové pytlíky.
5. Suroviny na vánoční hostinu použijte z domácí produkce, např. českou rybu. Na
vánočním stole mějte alespoň něco bio (opět preferujte to místní), čokoládky či kávu z
produkce Fair Trade, apod.
Možná si i vy některý z tipů vyberete a ve vánočním čase pomyslíte na přírodu. Děkujeme
místo ní. Krásné svátky vánoční vám přejí pracovníci Ekocentra a ekoporadny Kavyl ve
Svatém Janu pod Skalou.
Máte - li dotazy týkající se ekologické problematiky, můžete se obrátit na ekoporadnu Kavyl
ve Svatém Janu pod Skalou. Radu si můžete vyžádat elektronickou poštou na adresu
ekoporadna@ekocentrum.eu, poštou na adresu CEVV Svatý Jan pod Skalou, Svatý Jan pod
Skalou 2, 266 01 p. Beroun. Telefonicky na telefonním čísle 314 501 281, nebo nás přijďte
navštívit přímo do našeho ekocentra ve Svatém Janu pod Skalou. Bližší informace můžete
nalézt i na našich webových stránkách www.ekocentrum.eu nebo na adrese
http://www.ekocentrum.eu/ekoporadna. Rady podáváme bezplatně.
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