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Brněnská spalovna a komunální odpady, tedy společnost SAKO, pořádá ve Vaňkovce výstavu o
nakládání s odpadem a přehlídku modelů z vyhozených věcí.
Společnost SAKO Brno, která vytrvale učí především děti základních škol třídit odpad, zahájí letošního
11. dubna v 17 hodin v nákupní Galerii Vaňkovka výstavu s názvem Třídit je cool.
Dětem dnes všeobecně známé slovo "kúl" totiž znamená nejen to, že třídění odpadu je skvělé,
pohodové, trendy a žádoucí, ale navíc že je i COOL. Podle prvních písmen sdělení je můžeme
považovat za Chytré, Odpovědné, Optimální a Logické.
Modely z odpadů
Jakým programem chce výstava SAKO motivovat děti i dospělou veřejnost? "Na zahájení výstavy o
odpadu trochu jinak uvidí návštěvníci módní přehlídku modelů vyrobených z odpadů," slibuje vedoucí
tiskového oddělení společnosti SAKO Jana Švestková. "Výstava bude probíhat až do 21. dubna a
představí celý životní cyklus odpadu od jeho vzniku přes třídění, zpracování až po finální produkt,
který je z odpadu možné vyrobit," vysvětluje mluvčí a dodává, že i následný program se ponese v
duchu hry, hudby a umění. "Akční prostor nákupní Galerie Vaňkovka se promění v imaginární herní
plochu, takže návštěvníci se tu mohou díky hře poučit o námětu jinak asi nepříliš atraktivním - tak
odpady většina populace nejspíš vnímá," usmívá se Jana Švestková.
"Návštěvníci na výstavě najdou cestu, díky níž bude jejich odpad ještě užitečnější. Budou si moci
sáhnout na meziprodukty výroby z odpadu a na vlastní oči uvidí, jak tříděný odpad vlastně vypadá,"
podotýká ředitel společnosti SAKO Jiří Kratochvil.
Nejen pro děti zde budou připraveny workshopy, kde si můžou vyrobit třeba ozdoby z PET lahví.
V připravených zmenšeninách popelářských autíček si děti zahrají na popeláře v malém městečku. "A
o víkendu dorazí i opravdové popelářské auto, aby je malí návštěvníci mohli řádně prozkoumat.
Oslaví Den Země
Každý pátek a sobotu 12., 13., 19. a 20. dubna okoření výstavu také hudební vystoupení na pódiu ,v
rytmu odpadu‘ skupin Tubabu, Spálené sušenky nebo Emil a Jakub, kteří se předvedli v talentové
televizní soutěži. "Speciální bubnování pro Zemi si připravili studenti brněnské konzervatoře," doplňuje
Alena Procházková z Envicentra společnosti SAKO. A upozorňuje také na zdejší soutěž s kvízovými
otázkami o mobilní telefony.
"Výstava je připravena k příležitosti Dne Země a je součástí programu Brněnských dnů pro Zemi,"
podotýká Jana Švestková. Výstavy vymyslelo Envicentrum, otevřené v říjnu 2012, aby informovalo,
jak třídit a správně nakládat s odpadem, a aby bořilo mýty o odpadech.
Centrum tentokrát oslovilo i vedení města Brna, společnost EKO-KOM i další společnosti a neziskové
organizace. "Spontánně se zapojili také studenti Mendelovy univerzity, módní návrhářky a žáci tří
základních škol," linuje si mluvčí SAKO.
"Na zahájení výstavy uvidíte módní přehlídku modelů vyrobených z odpadů." Jana Švestková
společnost SAKO
FAKTA Jak třídit odpad - kam co patří Zelené kontejnery Barevné sklo: lahve od vína, alkoholických i
nealkoholických nápojů, tabulové sklo z oken a ze dveří. Bílé sklo: sklo čiré, tedy sklenice od kečupů,

marmelád či zavařenin a rozbité skleničky. Co tam nepatří: keramika a porcelán, autosklo, zrcadla
nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Žluté nebo drátěné kontejnery
Sešlápnuté PET lahve, krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, hliníkové plechovky od
nápojů. Co tam nepatří: fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od pracích, čisticích a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí fólie, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky a další výrobky z plastů, kovové
konzervy. Modré kontejnery Noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity,
krabice, lepenka, karton, papírové obaly (např. sáčky). Co tam nepatří: mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby. Kontejnery na textil
Veškeré oděvy, bytový textil -záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky. Co tam nepatří: boty,
tašky, koberce, matrace, molitan, znečištěný textil. Do kontejnerů vkládejte textil zabalený do
igelitových tašek či pytlů.

