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BEZOBALU / O BEZOBALU
Bezobalu je nezisková organizace, která v Česku šíří koncept Zero Waste - tedy
předcházení vzniku odpadu. - Inspirujeme veřejnost k prevenci vzniku odpadu komunikujeme s médii a veřejnou správou, přednášíme na společenských akcích i ve
školách. Bezobalu, pořadatel série akcí Bezobalu o Zero Waste, je nezisková organizace,
která v Česku usiluje o lokalizaci a šíření dobré praxe ze zahraničí - konceptu tzv. Zero
Waste obchodů prodávajích zboží na váhu do znovupoužitelných obalů.
info@bezobalu-ostrava.cz Pokud nemáte moc času a míváte častěji cestu kolem naší
prodejny, přineste k nám své obaly společně se seznamem a množstvím požadovaných
surovin. Přidejte tel. číslo a my vám pošleme sms, až bude vše nachystáno. Institut pro
podporu šetrné distribuce a uvědomělé spotřeby + bezobalové obchody kvalitním zbožím:
Bělehradská 96, Praha 2 (pouze trvanlivé potraviny). po - pá 9:00 - 20.00 so 9:00 - 15:00,
ve svátky zavřeno Potraviny bez obalu ve Zlíně - prodejna i dovoz potravin domů. Bezobalu
je nově otevřený obchod v pražských Dejvicích, který je dosud největší obchod se zbožím
bez obalu. Bezobalu nabídne i kosmetiku a drogerii na váhu, čerstvé sýry, pečivo, zeleninu i
ovoce. Výrobky si zákazníci plní do látkových tašek i dóz. BEZ OBALU VE ZLÍNĚ. Pro
mě skvělým objevem je Zlínská bezobalová prodejna, která do toho skočila po hlavě a
nabízí opravdu vše možné. Všechny články ze sekce Svět bez obalu. Autorské reportáže a
unikátní svědectví a záběry z míst, kde se mění svět. b e z o b a l u Liberální demokracie je
ten nejhorší způsob vlády, jaký znám. Až na to, že neexistuje žádný lepší." (Winston
Churchill). Bez obalu je dobrá novinářská značka. V letech 2003 až 2005 to byl název
televizního pořadu, který týden co týden glosoval a komentoval v České televizi politické
události. Dělal to s nadhledem i vtipem a oblíbený diváky, nikoliv ovšem politiky. Ze
zkušenosti je většina zboží bez obalu levnější než stejné zboží v obalu např v řetězcích,
samozřejmě v totožné kvalitě. Pokud srovnáte bio kvalitu bez obalu se zbožím chemicky
ošetřovaným v obalu, může být cena bez obalu vyšší. Obchod vytvořen v PrestaShop.
Kontaktní informace Krámek Bez Obalu Brozany 7 53352 Staré Hradiště Česká Republika
ČERNÝ BEZ - bezobalový obchod Jihlava. Potraviny, koláče, sušenky - na váhu - bez
obalu - bez odpadu. Bezobalu je nově otevřený obchod v pražských Dejvicích, který je
dosud největší obchod se zbožím bez obalu. Bezobalu... více zpráv. Vážení návštěvníci,
vítejte na stránkách prvního zcela bezobalového obchodu v Olomouci. Poslání není nijak
zvláštní: Co nakoupíme, to prodáme.
BEZOBALU O ZERO WASTE - JAK ŽÍT BEZ ODPADU - ZERO WASTE
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BEZ.obalu. V BEZ.u to chodí tak, vyberete si a nakoupíte, jako jinde. Ale tady bez
zbytečných obalů, které beztak nejsou k jídlu. My rádi sypeme, do čeho není tak důležité,
do pytlíků, do sklenic, do krabiček, do klobouků, jak je komu libo. dárek Vám s radostí a
láskou na vyžádání dokonale zabalíme. nákupy nad 2000 Kč pošleme zdarma / na
Slovensko od 150 € Návštěva obchodu bez obalu . Když jsem si v létě minulého roku
povídala s Beou Johnson o bezodpadovém životním stylu zero waste, neměla jsem tušení,
že i v Čechách existují obchody, kde si můžete koupit potraviny bez obalu.V podobném
jsem byla už v Berlíně a tenhle koncept prodeje surovin, ale třeba i drogistického zboží, mi
přišel hodný prozkoumání. Bez obalu. Začali si s myšlenkou prodeje nezabalených potravin
vážně pohrávat a dali dohromady iniciativu s názvem Bezobalu, prostřednictvím které se
snaží prosadit myšlenku na trhu. Budují totiž v Praze obchod, kde chtějí prodávat potraviny
bez obalu. Jen tak na váhu a do nádob, které si do obchodu přinesou sami nakupující. Bez
obalu už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do
diskuze své zkušenosti. Prodej potravin bez jednorázových obalů U nás nakoupíte jídlo, ne
odpad. V naší prodejně si můžete zakoupit potraviny na váhu do vlastních obalů nebo
hotové produkty ve vratných obalech. Ke dvacetiletému výročí legendárního magazínu
Vanity Fair vznikla speciální hollywoodská foto-edice. Ceněný fotograf Chuck Close dostal
před objektiv pěknou řádku celebrit a nafotil je způsobem, který je v dnešní době
(především v rámci hvězdného systému) velmi vzácný - fotil bez make-upu, dodatečných
úprav, zkrátka syrové fotky bez přikrášlení. V městské části Slovany vznikl obchod s
ekologickou drogerií, kosmetikou a potřebami pro domácnost, které si zákazníci můžou
nasypat nebo stočit do vlastních nádob. Tomu všemu odpovídá motto obchodu: Nejlepší
odpad je ten, který nevznikne. Nedávno jste otevřela na malém městě prodejnu potravin
bez obalu. Kde se ve vás vzala ta odvaha? Bez obalu HK, Hradec Králové. 4,093 likes · 453
talking about this · 21 were here. Prodej potravin a ekodrogerie do vlastních nádob
Kosmetika bez obalu: jak zredukovat odpad na minimum. Obchodů s potravinami bez
obalu byste v tuzemsku našli více, s kosmetikou a drogerií však existují zatím dva.
PRAHA: Bezobalu Čeští průkopníci nakupování potravin bez jednorázových obalů Kromě
hromady dobrého jídla bez odpadků se tu můžete zastavit pro knihu Domácnost bez odpadu
. Slehla se po něm zem? Někomu to tak může připadat, zdání však klame. Radek Duda
strávil poslední dvě sezony v německém Freiburgu, čtyřicátý rok života míní prožít prací na
ledě. A pokud to neklapne, může rozjet trenérskou dráhu. Mimochodem na tuhle profesi v
českém prostředí má velmi otevřené názory. Pořad Svět bez obalu bude zjišťovat, jaké
důsledky mělo pro svět a ČR letošní výjimečně horké a suché léto a zda můžeme očekávat,
že se podobné extrémy budou v budoucnosti opakovat.
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