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ČTYŘI KROKY
K NÁVŠTĚVĚ
ENVICENTRA

Těšíme se na vaši návštěvu!

Čistota a energie pro vás

ČISTOTA 
A ENERGIE PRO BRNO
Kromě vlastní osvěty se zapojujeme do aktivit, které 
přispívají ke zkvalitnění životního prostředí v brněnském 
regionu. Úzce spolupracujeme s Odborem životního 
prostředí Magistrátu města Brna, s městskými částmi, 
společností EKOKOM, Nadací Veronica a řadou dalších 
neziskových organizací.

Naším společným cílem je zajistit čistotu 
a energii pro město Brno.

www.sako.cz

Město Brno zasáhla invaze chráněného druhu 
Tříďounů, kteří žijí v barevných kontejnerech 

a živí se tříděným odpadem.

PAPÍRPLASTY
NÁPOJOVÉ KARTONY

SKLO

1 Na webových stránkách
www.sako.cz si vyberte 
vhodné datum a čas.

2 Vyplňte přihlašovací formulář.

3 Obratem vám zašleme 
potvrzení termínu 
a další instrukce.

4 V dohodnutém čase vás budeme 
čekat na vrátnici SAKO Brno, a. s., 
Jedovnická 2, Brno.



ENVICENTRUM
SAKO BRNO
Naše výchovně-vzdělávací environmentální 
centrum je vstupní branou ke všem 
informacím týkajících se moderního 
a ekologického nakládání s odpady. 
Nenásilnou a zábavnou formou postavenou 
na osobním prožitku chceme představit 
odpad jako důležitou surovinu, která 
výrazně přispívá k úspoře 
neobnovitelných zdrojů, 
a současně odbourávat zažité 
předsudky, jež souvisí s jeho 
energetickým zpracováním.  

ZAJÍMAVOSTI 
I VZDĚLÁNÍ 
PRO KAŽDÉHO 
Máme připravenou širokou nabídku 
osvětových programů pro všechny věkové 
skupiny. Zaměřujeme se zejména na práci 
s dětmi a s mládeží, ale pořádáme 
interaktivní workshopy, semináře a exkurze 
i pro vysokoškoláky nebo laickou 
a odbornou veřejnost. 

VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAMY PRO ŽÁKY 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Záměrem našich programů je 
podpořit odpovědný přístup 
nejmladší generace ke třídění 
odpadu a aktivní ochraně 
životního prostředí. 

„TŘÍDĚNÍ HROU“ PRO ŽÁKY 
1. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Názorným a hravým způsobem dětem ukážeme, 
co je odpad, jak se třídí a k čemu všemu se dá 
využít. Děti si třídění odpadu vyzkouší na vlastní 
kůži. Mají k dispozici model města, věrné repliky 
popelářských vozů, barevné minikontejnery 
i funkční maketu dotřiďovací linky. Po hravé části 
v učebně dětem ukážeme, jak třídění a zpracování 
odpadu probíhá v praxi. 

WORKSHOPY PRO 
2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
– OD PET LÁHVE PO MIKINU

Během interaktivního programu žákům 
představíme „cestu odpadu“ z barevných 
kontejnerů přes jejich dotřídění a zpracování 
až po možnosti jeho dalšího využití. Mohou si 
doslova sáhnout na meziprodukty zpracování 
vytříděných odpadů a zjistí, co všechno kolem 
nás se dnes z recyklovaných materiálů běžně 
vyrábí. 

EXKURZE 
A SEMINÁŘE 
PRO VŠECHNY 

V rámci exkurzí návštěvníkům 
představíme kompletní 
systém hospodaření s odpady 
ve městě Brně a provedeme je 
provozem naší spalovny, která 
se svými parametry řadí ke 
špičkovým evropským 
zařízením na energetické 
využívání odpadu.  

EXKURZE PRO ŽÁKY 
2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Mladým zájemcům vysvětlíme, co se děje se 
směsným komunálním odpadem, jak nakládáme 
s vytříděným odpadem a jak umíme odpad, který 
nelze recyklovat, efektivně využít jako zdroj 
energie. 

EXKURZE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Studenti středních škol absolvují kromě 
exkurze do provozu spalovny také interaktivní 
přednášku spojenou s diskusí o vlivu zařízení 
na energetické využití odpadů na životní 
prostředí.

EXKURZE PRO 
VYSOKÉ ŠKOLY 
A ODBORNOU 
VEŘEJNOST

Vysokoškolákům a odborné 
veřejnosti nabízíme nad rámec 
exkurze také seminář zaměřený 
na vysvětlení technologie 
fungování spalovny, jejího vlivu 
na životní prostředí a významu 
energetického zpracování 
odpadu v kontextu nakládání 
s odpady v České republice 
i Evropě.   

EXKURZE PRO 
VEŘEJNOST

Zájemcům z řad 
veřejnosti promítneme 
film, který je seznámí se 
základními informacemi 
o společnosti SAKO 
a s naší rolí při nakládání 
s odpady. Následuje 
prostor pro dotazy 
účastníků a komentovaná 
prohlídka provozu.   

JEDNORÁZOVÉ 
PŘEDNÁŠKY, WORKSHOPY 
A KONZULTACE 

Nad rámec pravidelných programů 
realizujeme jednorázové vzdělávací akce. 
Rádi poskytneme odborné rady 
a konzultace. Máme k dispozici naučné 
filmy, řadu názorných pomůcek nebo 
informační i osvětové materiály. 

Všechny naše akce jsou pro školy
a nekomerční subjekty zdarma. 

ČISTOTA 
A ENERGIE PRO BRNO
Kromě vlastní osvěty se zapojujeme do aktivit, které 
přispívají ke zkvalitnění životního prostředí v brněnském 
regionu. Úzce spolupracujeme s Odborem životního 
prostředí Magistrátu města Brna, s městskými částmi, 
společností EKOKOM, Nadací Veronica a řadou dalších 
neziskových organizací.

Naším společným cílem je zajistit čistotu 
a energii pro město Brno.


