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DEVĚT LET V EKOPLENÁCH

 
Mezinárodní kampaň Týden opravdových plen
všech koutů České republiky chystají výstavy, p
další akce pro širokou veř
k látkovým plenkám – šetrným ke zdraví dít
 
Citace: „Jedno miminko, jehož rodi
problematického odpadu. Naproti tomu látkové plenky jsou v
šetrnější a to i s ohledem na spot
riziko kožních onemocnění, problém s
svého dítěte. Oproti jednorázovým plenám jsou látkové až o tisíce korun levn
jsou používané opakovaně u dalšího potomka
Soukupová, Ph.D. - specializovaný poradce ek
 
Mezi zajímavé regionální aktivity v rámci Týdne opravdových plen pat
soutěže, módní přehlídky, happeningy na ve
probíhají dvě akce celorepublikov
roli nezávislé neziskové organizace
Spojme síly v TOPu – iniciativa výrobc
v roce spojují síly k dosažení 
opravdových plen. Akci Spojme síly v
Soutěž pro výrobce a prodejce látkových plen 
mohou dát svůj hlas na http://www.plenaroku.cz/
vždy právě v rámci TOP. 
 
Rozmanitost partnerů je i pro letošek velká 
zdravotníci, pedagogové zdravotn
duly, výrobci a prodejci šetrných plen a kone
Společnost Rosa každoročně spolupracovník
osvětové materiály o moderních systémech pratelných plen (letáky, plakáty atd.).
 
Soupis aktivit je možné najít na www.tydenopravdovychplen.cz
 
Kontakty: 
 
Rosa – Dana Křešničková: kresnickova@rosacb.cz, 778
Bamboolik – Zuzana Lálová: lalova@bamboolik.cz
Brána k dětem - Petra Chuchrová

. dubna 2015 
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EKOPLENÁCH  

Týden opravdových plen proběhne od 20. – 26. dubna
eské republiky chystají výstavy, přednášky, slevy, happeningy, 

akce pro širokou veřejnost. Kampaň již devátým rokem podporuje návrat 
šetrným ke zdraví dítěte, přírodě a také rodinnému rozpo

Citace: „Jedno miminko, jehož rodiče používají jednorázové plenky, vyprodukuje až tunu 
problematického odpadu. Naproti tomu látkové plenky jsou vůči životnímu prost

ohledem na spotřebu vody a energie k praní. Jejich používáním snižují rodi
ní, problém s nesprávným vývojem kyčlí a další z

te. Oproti jednorázovým plenám jsou látkové až o tisíce korun levn
ě u dalšího potomka.“, shrnuje podstatu kampan

specializovaný poradce ekoporadny Rosa. 

aktivity v rámci Týdne opravdových plen patř

ehlídky, happeningy na veřejných prostranstvích a další. Vedle nich 
 akce celorepublikově (Rosa obě akce zaštiťuje a vystupuje jako garant v

roli nezávislé neziskové organizace; rovněž působí jako koordinátor TOPu). 
iniciativa výrobců a prodejců plen, kteří alespoň

síly k dosažení jednoho cíle: informovat širokou veřejnost o výhodách 
. Akci Spojme síly v TOPu organizuje Bamboolik. 

pro výrobce a prodejce látkových plen Plena roku pořádá Brána k d
http://www.plenaroku.cz/. Slavnostní vyhlášení výsledk

 je i pro letošek velká – pracovnice mateřských a rodinných center, 
zdravotníci, pedagogové zdravotně-sociálních škol, ekopedagogové, ekoporadci, knihovnice, 

jci šetrných plen a konečně ti nejdůležitější – 
č ě spolupracovníkům nabízí (nekomerční a nezávislé) propaga

tové materiály o moderních systémech pratelných plen (letáky, plakáty atd.).

možné najít na www.tydenopravdovychplen.cz. 
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26. dubna. Iniciátoři ze 
ednášky, slevy, happeningy, soutěže a 

 již devátým rokem podporuje návrat 
 a také rodinnému rozpočtu. 

e používají jednorázové plenky, vyprodukuje až tunu 
i životnímu prostředí mnohem 

praní. Jejich používáním snižují rodiče 
lí a další zdravotní obtíže u 

te. Oproti jednorázovým plenám jsou látkové až o tisíce korun levnější – navíc, když 
“, shrnuje podstatu kampaně Mgr. Věra 

aktivity v rámci Týdne opravdových plen patří výstavy, besedy, 
ejných prostranstvích a další. Vedle nich 

vystupuje jako garant ve své 
).  

alespoň pro jeden týden 
cíle: informovat širokou veřejnost o výhodách 

ádá Brána k dětem. Jednotlivci 
vyhlášení výsledků je plánováno 

ských a rodinných center, 
sociálních škol, ekopedagogové, ekoporadci, knihovnice, 

 zkušení rodičové.   
ní a nezávislé) propagační a 

tové materiály o moderních systémech pratelných plen (letáky, plakáty atd.). 


