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Ve čtvrtek 11. dubna v 17 hodin bude v prostoru Galerie Vaňkovka za přítomnosti zástupců města 
Brna slavnostně  
zahájena interaktivní výstava s názvem „Třídit je cool“.  
 
Zahájení výstavy bude provázet módní přehlídka modelů vyrobených z odpadů. Výstava bude 
probíhat až do 21. dubna 2013 a jednoduše představí celý životní cyklus odpadu od jeho vzniku přes 
třídění, jeho zpracování, až po finální produkt, který je z odpadu možné vyrobit. To vše trochu jinak, 
více zblízka a více hrou, hudbou a uměním. Pro Jihomoravskénovinky to uvedla Ing. Jana Švestková, 
vedoucí oddělení PR SAKO Brno, a.s. 
 
Ta prozradila, že akční plocha Galerie Vaňkovka se promění v imaginární herní plochu a ve smyslu 
go&play bude výstava zábavnou ukázkou a popularizací ne příliš atraktivního tématu jakou samo 
třídění odpadu ještě pro mnoho lidí je.  
 
„Návštěvníci najdou na výstavě návod, jakou správnou cestu mohou dát svému odpadu, aby byl ještě 
užitečný, budou si moci sáhnout na meziprodukty výroby z odpadu a setkají se s tříděným odpadem 
tváří v tvář“, sdělil Ing. Jiří Kratochvil, ředitel společnosti SAKO Brno, a.s. 
 
Výrazně se na realizaci akce podílí tým Galerie Vaňkovka. „Téma ekologie je velice aktuální a my 
jsme rádi, že se na této výstavě můžeme podílet. Věříme, že akce Třídit je COOL osloví opravdu co 
nejširší spektrum našich návštěvníků“, řekl Ing. Martin Kondrát, ředitel Galerie Vaňkovka. 
 
Procházka Bránou recyklace ukáže návštěvníkům předměty, které běžně používají a možná ani 
netuší, že většina z nich prodělává několikátý recyklační cyklus. „Putovní výstava Brána recyklace 
navštěvuje česká města v rámci kampaně na podporu třídění odpadů. Jejím cílem je motivovat 
všechny generace k zamyšlení se nad tím, proč odpad třídit!,“ říká tisková mluvčí neziskové 
společnosti EKO-KOM  Šárka Nováková. 
 
Jak Jana Švestková prozradila, pro děti, a nejen pro ně, jsou připraveny tvořivé dílničky. Také herní 
koutek, kde si děti mohou hrát na popeláře, jezdit s autíčky, vozit „odpad z popelnic“. A aby to 
dospělým nebylo líto, o víkendu bude probíhat akce „POPELÁŘEM SNADNO A RYCHLE“ určená pro 
ty, kterým se nesplnil dětský sen stát se popelářem. Bude také přistaveno popelářské auto, které 
může každý prozkoumat, stoupnout si na stupačku, obléct si oděv popeláře a zkusit si práci s 
popelnicí. 
 
„Každý pátek a sobotu (12. a 13., 19. a 20. dubna) výstavu okoření hudební vystoupení na pódiu. 
Můžete se těšit na hudební skupinu Tubabu, skupinu Spálený sušenky, Emil Jakub, kteří se předvedli 



v talentové televizní soutěži, a speciální bubnování pro Zemi si připravili studenti brněnské 
konzervatoře,“ řekla Ing. Alena Procházková z ENVIcentra. Výstava je připravena k příležitosti Dne 
Země a je součástí programu Brněnských dnů pro Zemi. 
 
Nápad a organizace výstavy je z dílny ENVIcentra společnosti SAKO Brno, a.s., které dalo dohromady 
partnery výstavy Statutární město Brno a autorizovanou společnost EKO-KOM . „Podařilo se úspěšně 
navázat spolupráci také se zpracovateli odpadu, například společností E+B textil, se sklárnami 
Vetropack v Kyjově, se Silonem v Plané nad Lužnicí, se společností PETKA CZ, se zástupcem 
výrobců hliníkových plechovek a dalšími, kteří dodali vzorky materiálů a přispěli zajímavými 
informacemi,“ řekla Ing. Jana Švestková z ENVIcentra. A připomněla spontánní účast studentů z 
Mendelovy univerzity, módních návrhářek či žáků čtyř brněnských základních škol na přípravách 
výstavy a rovněž vstřícnost neziskových organizací, Oblastní charity, sdružení Práh, sdružení Veleta a 
nadace Veronica, které se aktivně do programu výstavy zapojují. 
 
Jana Švestková připomněla, že ENVIcentrum společnosti SAKO Brno, a.s. zahájilo svoji činnost v 
říjnu 2012. Jeho cílem je šířit povědomí o tom, jak odpad třídit, jak s ním správně nakládat a v praxi 
ukázat, jak celý proces funguje. Další snahou centra je boření mýtů o odpadech. Součástí jeho 
činnosti je pořádání exkurzí do provozu zařízení na energetické využití odpadu a na dotřiďovací linku. 
Od ledna letošního roku nabízí pro první stupeň základních škol workshop „Třídění se Sméťou“. 
ENVIcentrem prošlo od zahájení jeho činnosti do konce února 2013 přes 1300 návštěvníků. 
 


