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A na co dalšího naše evoluce při-
nese? Jeden proud evoluce se bude 
zabývat snížením podílu plastů 
v našich obalech. Kde to jde, bude-
me nahrazovat plast papírem, tam 
kde to možné není, budeme hledat 
obaly s menší hmotností. Druhý 
evoluční proud bude jeětě ra-
dikálnější - můžete se těšit na stá-
čené výrobky, a to jak na pro-
dejnách, tak i doma.

Další kapitola obalové evoluce bu-
de následovat už příští měsíc. Na 
vaše reakce se budeme těšit na ad-
rese info@tierraverde.cz.

TÉMA MĚSÍCE: 
SNIŽUJEME OBJEM PLASTU V OBALECH! 

‒ 15 g plastu =

Produkty, které vyrábíme, dělají radost 
vám i nám. Co nám ale takovou radost 
nedělá je skutečnost, že abychom je 
k vám dostali, balíme je do plastových 
obalů. Jsou sice recyklovatelné, ale 
recyklace plastových obalů není dlou-
hodobě udržitelné řešení. Jediným 
opravdovým a dlouhodobě udržitelným 
řešením je vzniku obalů v co největší 
míře předcházet.

Prvním zásadním krokem bude pro-
měna obalů pro 250ml balení: opou-
štíme lahvičky a představujeme vám 
malé a milé sáčky, které je nahradí. 
Hmotnost lahvičky je 25 gramů, sáček 
váží 10 gramů. Každé balení tedy zna-
mená o 15 gramů plastu méně. Může 
se to zdát jako zanedbatelný rozdíl, ale 
je to malý krok na dlouhé cestě. Navíc 
jsou sáčky hodně praktické třeba na 
cestování ☺



Světový den těhotenství

7.5. 10–18h – zahrada Mendelova muzea na 
Mendlově náměstí, Brno

www.dentehotenstvi.cz

RAW FEST

4.-5.6. od 11h – Ostrov Štvanice, Praha

www.rawfest.cz

WONDERPARK

11.6.-12.6. od 9h – Park Lužánky, Brno

wonderpark.cz

KURZY ALCHYMIE 
EKOPRANÍ:

Rodinné centrum Heřmánek

9.5. 10:45–11:45 – Náves Svobody 38, 779 00 
Olomouc – Holice

www.rc-hermanek.cz

Mateřská škola

10.5. 16–17h
Strejcova 132/2A, Zábřeh na Moravě

www.ms-strejcova.cz

Zahrada, vegetariánská restuarace

17.5. 15:15–17:15
Svatovítské náměstí 159, Pelhřimov

www.zahradapejr.cz

AVATAR, vegetariánská restaurace

17.5. 16–17h
Mendlovo nám. 19/10, Brno

sites.google.com/site/avatarbrno/

Natur obchod

7.6. 16:30–17:30
 6. května 74, Bystřice pod Hostýnem

natur.obchod@gmail.com | 777710455
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S radostí představujeme brněnskou prodejnu 
a eshop duly a laktační poradkyně Majky 
Staňkové. Kromě obchodu pro maminky 
Majka provozuje centrum-majka.cz, kde po-
máhá maminkám s přípravou na porod a pé-
čí o děti. Máte možnost se snimi potkat v so-
botu 7. května na Světovém dni těhotenství 
(www.dentehotenstvi.cz). Děkujeme jí a je-
jímu týmu za dobrou spolupráci :-).

„Ráda vás seznámím s tím, jakým způsobem 
vybírám produkty, které u nás můžete zakou-
pit. Všude na nás vyskakují slevy a akce, vý-
prodeje a kvalitní produkty pro vás a vaše mi-
minko. Ale jak se v tom všem vyznat? Je nutné 
koupit všechno nebo ty věci prostě nepo-
třebujete? Já vám s výběrem pomůžu. Na mém 
eshopu si můžete vybrat z produktů, které sa-
ma osobně doporučuji vám i maminkám na 
svých kurzech. Jsou to ověřené produkty, se 
kterými pracuji každý den nebo jsem si s ni-

mi prožila svá těhotenství. Na našem ob-
chůdku si můžete pořídit i kompletní Porodní 
balík, který jsem sama sestavila na základě 
svých osobních zkušeností s porody. O někte-
rých produktech se dozvíte i v kurzu Porod 
bez obav, kde vám je představím a vysvětlím 
jejich výhody naživo. Budu velmi ráda, když 
vám věci poslouží stejně dobře jako mně.
 S láskou a úctou vaše Majka Staňková“ 

WWW.MAJKA-SHOP.CZ
Prodejna: Hybešova 14, Brno

Foto: Martin Malec

Foto: Majka-shop.cz




