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ROZHOVOR: Roman Prymula: Po bitvě je každý generál

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Vratné lahve chrání přírodu
14.6.2018

CHRUDIMSKO

VIDEO: Auerspergrové
by měli ze zámku jist ě
radost

Chrudim - V chrudimské Radoušově ulici byla ve středu za podpory
města otevřena bezobalová prodejna Vratné lahve. Vedle sortimentu
bioovoce, zeleniny a pečiva nabízí více než sto výrobků, které jsou

CHRUDIMSKO

baleny do vratných a opakovaně plněných lahví a sklenic.

Z jednoho
nakaženého je jich po
t ýdnu už čt rnáct
CHRUDIMSKO

Ležáky 2020: Kvůli
koroně bez veřejnost i
a s o t o vět ší piet ou

ČTENÁŘ REPORTÉR
Robert Vano v Heřmanově Městci
Dolní Roveň - ráj pro život, nebo
oblast v ohrožení? Díl druhý.
Chcete tady mít zveřejněný svůj příspěvek?

Posílejte ZDE
6 fotograﬁí
v galerii ›
Z otevření prodejny Vratné lahve. | Foto: Deník / Marek Nečina

Do prodejny Vratných lahví si zákazník nemusí nosit vlastní obal. Veškeré zboží
je tu už připravené v plochých nebo hlubokých lahvích a sklenicích různých
objemů a velikostí a po zaplacení zálohy si je v nich zákazník rovnou odnáší
domů. Záloha činí 10 Kč u menších sklenic, u těch větších je to dvojnásobek.
Zákazníkovi je poté záloha vyplacena nebo odečtena na základě vrácení obalu
při další návštěvě prodejny. Je tu ale i možnost, jak se placení zálohy zcela
vyhnout. V prodejně je totiž malý pult, na kterém si nakupující může zboží
rovnou přesypat třeba do vlastního sáčku.
V chrudimské prodejně zákazník nenajde žádný plastový obal nebo
jednorázovou kartonovou krabici, čímž společnost Vratné lahve důsledně chrání
přírodu. To ale není jediný důvod, proč tu lidé nakupují. „Největší přínos cítím
ve výrazných chutích, které biopotraviny oproti klasickým supermarketovým
nabízejí. Třeba vůně a chuť kokosu se nedá s tím běžným srovnat. Věřím, že
naše děti v budoucnu docení naši vůli nakupovat trošku víc s rozmyslem,“
prozrazuje své motivace zákaznice Lucie Dyntarová.
„Mně se tenhle koncept líbí a určitě ho sama vyzkouším,“ přidává se
Chrudimačka Kristýna Kudrnáčová.

ZPRÁVY ODJINUD
Personál prodejny při otevření ochotně příchozím odpovídal na všemožné
zvídavé otázky. „Můžu si u vás koupit třeba jen dvě nebo tři vejce? Žiji sama a

KONDICE

Let ní jóga:
Harmonizace dóši
pit t y

obvykle jich víc naráz nepotřebuji,“ ptala se například jedna z mladých žen.
„Zatím takovou možnost nenabízíme, ale do budoucna to není vyloučeno,“
odpovídá prodavačka Lucie Doležalová.

KONDICE

Bílý sex: skoncujt e s
út oky na ledničku!

Chvíle u vody zpestří nabídka knihobudky

TN.CZ

PŘEČÍST ČLÁNEK ›

Premiér Babiš má
zdravot ní pot íže. Ve
sklárně se musel…
TN.CZ

Hlášení z úřadů
v yděsilo lidi po celé
republice. Víme, co
v…

Sortiment chrudimské prodejny tvoří například těstoviny, dále čočka, hrách a
jiné luštěniny, najdeme tu také několik druhů mouky, nechybí krupice, rýže a
další druhy základních potravin. V jiných nádobách na zákazníka čekají různé

CELEBRITY

druhy koření, oříšků nebo třeba sušeného ovoce. Další sklenice a lahve jsou

Jak dopadly hvězdy z
Maxim Turbulenc? Po
ext ázi sláv y krut ý pád
do t ěžké realit y

naplněny například javorovým sirupem a ostatními přírodními sladidly.
Autor: Marek Nečina

Dominika byla ve
vat ě! Got t ji
zahrnoval luxusem,
kt erý jí každý záviděl

DISKUZE

14.6.2018

CELEBRITY

CELEBRITY

Chrudim, příroda

Česká inf luencerka
šokuje svou
neznalost í: Odliv a
příliv podle ní někdo
řídí

DÁLE Z VAŠEHO DENÍKU

CELEBRITY

Slzy Renát y
Czadernová jsou
pochopit elné: Tohle
by rozplakalo každého

Stavba nového urgentu míří opět k soudu
Konﬂikt mezi krajskou samosprávou a nespokojenými
obyvateli ulice Jana a Josef a Kovářů v Ústí…

Z jednoho nakaženého je jich po týdnu už
čtrnáct
Dvacítka nových případů koronaviru se za poslední týden
objevila v Pardubickém kraji.

TIPCARS.COM

TIPCARS.COM

TIPCARS.COM

Mit subishi ASX
1,6/86kW
299 000 Kč

Škoda Oct avia
II Facelift,6/2011,1…
199 000 Kč

Opel Mokka
1.6 16V Selection 53…
249 900 Kč

TIPY NA VÍKEND

T ipy na víkend 27. a 28. června: KAM
vyrazit?
Kam vyrazit o víkendu v našem regionu? Máme pro vás
několik zajímavých tipů.

ANNONCE.CZ - NABÍDKA PRÁCE

ANNONCE.CZ - NABÍDKA PRÁCE

ANNONCE.CZ - NABÍDKA PRÁCE

Manipulační dělník/ce v
dřevovýrobě
Místo výkonu práce: …
22 000 Kč

Svářeč
Místo výkonu práce: stavby ČR
NÁPLŇ PRÁCE:…
30 000 Kč

Zahradník/ce
Místo výkonu práce:
Palackého náměstí č. p. 133,…
21 000 Kč

13

Natřískané kempy? Žádná sláva to tedy
není
Ke koronavirovým opatřením se přidalo chladné deštivé
počasí. To je ošklivá kombinace pro…

13

Zaspal Pardubický kraj při přípravě
přivaděčů?
Jedním z dominantních témat letošních podzimních
krajských voleb bude nepochybně doprava. Břemeno…

REALCITY.CZ

REALCITY.CZ

REALCITY.CZ

Klešice
Prodej domu
4 890 000 Kč

Heřmanův Měst ec,…
Prodej bytu 2+kk
1 190 000 Kč

Krásné
Prodej domu
700 000 Kč

ČTENÁŘ REPORTÉR

Poslat příspěvek

30

Dolní Roveň - ráj pro život, nebo oblast v
ohrožení? Díl druhý.
Dne 4. 5. 2020 byl zveřejněn můj první příspěvek
obdobného názvu, který se věnoval stavbě D 35 a…

11

Penzisté berou víc než loni, rozdíly ale
jsou: Jak je to v jednotlivých okresech
Rozdíly ve starobních důchodech mezi nejchudšími a
nejbohatšími regiony i muži a ženami se…

Šestigólová přestřelka o sedmé místo
skončila remízou
Souboj sedmého s osmým týmem FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY skončil nerozhodně. Chrudimští si vypracovali…

8

Z totality do totality. Příběh Hany
Jüptnerové
/FOTO/ „Byl jsi příliš nebezpečný pro mocné tohoto kraje,
nad kterým jako by se stále vznášel…

AKČNÍ LETÁKY

Kauﬂand
24.06. - 30.06.

BILLA - Kat alog: Moře
chut í u vás doma
25.05. - 28.06.

PENNY MARKET Čt vrt ečník
25.06. - 01.07.

kik
26.06. - 26.06.

Albert - MAGAZ ÍN
03.06. - 30.06.

ANNONCE.CZ

CARS.CZ

TIPCARS.COM

REALCITY.CZ

Zahradník/ce, 21 000 Kč

Škoda Octavia servisní knížka, koupe…

Opel Mokka 1.6 16V Selection 53.700…

Krásné Prodej domu

Traktorista/ka, 25 000 Kč

Škoda Fabia

Dacia Duster 1.6i 16V Klimatizace !!!

Chrudim Prodej bytu 2+kk

Mechanik - opravář pro silniční motoro…

Volkswagen Tiguan první majitel, servi…

Škoda Octavia 1.6 TDI Active nové ČR

Chrudim, Strojařů Pronájem bytu 2+1

Zámečník, 25 000 Kč

Ford Focus servisní knížka, koupeno v …

Ford Focus 1.6i Ecoboost Titanium !!!

Chrudim, Dr. Václava Peška Prodej byt…

Manipulační dělník-dělnice - VZV, 21 5…

Ford Focus první majitel, servisní kníž…

Ford C-MAX 1.6TI-VCT Navi Digi Klima !!!

Chrudim Pronájem bytu 2+1

Doplňovač zboží, merchandiser, 11 00…

Ford Mondeo servisní knížka, koupeno…

Toyota Verso 3/2011,2.0 D4D/93KW,7M…

Chrast Prodej domu

Údržbář v potravinářské výrobě - elekt…

Ford Mondeo servisní knížka, koupeno…

Ford Focus 1.6i Ti-VCT Trend Klima !!!

Chrudim Pronájem bytu 1+kk

Obsluha CNC, 20 000 Kč

Ford Mondeo servisní knížka, koupeno…

Hyundai i30 11/2015, 1.6CRDI,81KW,S…

Třemošnice, Družstevní Pronájem bytu…
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