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Rozhovor

U mě nakoupíte vše bez obalu
Hana Dubovská, překladatelka a webařka, prosazuje
udržitelný životní styl. Trápí ji tuny plastových odpadů. Proto se jako žena činu
rozhodla otevřít v Jindřichově Hradci první bezobalový obchod.

lový prodej drogerie a kosmetiky osvědčí, chci rozšířit sortiment i na bezobalový prodej
potravin. V nabídce budou
i pomůcky pro bezodpadovou
domácnost. To jsou opakovaně používané věci, které se po
vyhození snadno rozloží. Například dřevěné a kokosové
kartáče, bavlněné odličovací
tampony nebo menstruační
kalíšky. Lidé se u mě dozví
o upcyklaci odpadu. To znamená, že nakoupí výrobky
z odpadů, které dál slouží.
Třeba z vinných lahví se vyrábí skleničky na pití.
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noha lidem
stačí, když
třídí odpad.
Co se však
děje dál
s plastovými obaly, je už nezajímá. Ti, kteří žijí udržitelně,
raději žádné plastové odpady
nevyrábí. Toho lze docílit třeba nákupem bez obalu.

Jak se bezobalový obchod bude
jmenovat a kde lidé získají informace?

Co to je bezobalový obchod?

Nákupem bez obalu nevytváříme odpad. V bezobalovém obchodě vám do vámi
přineseného obalu natočím
z kanystru to, co si vyberete.
Kromě toho ode mě dodavatelé pak zpětně odeberou
obaly, v nichž mi zboží dodají.
Co všechno u vás bez obalu
koupíme?

Člověk u mě nakoupí ekologickou drogerii a přírodní
kosmetiku. To znamená prášky a gely na praní i mytí nádobí. Do vlastní krabičky nakoupíte také sypký čistící písek na odolnou špínu. Vtip
bezobalového obchodu spočívá také v tom, že nemusíte
nakupovat tak často. V nabídce bude i WC čistič. Seženete
zkrátka tradiční sortiment
čisticích prostředků. Pro pokročilé bude k dispozici perkarbonát sodný, kyselina citronová nebo desetiprocentní
ocet a jedlá soda.
Jaké druhy bezobalové kosmetiky u vás lidé seženou?

K dispozici budou tuhá i tekutá mýdla a samozřejmě tekuté i tuhé šampony. Zákazníci seženou také přírodní jíly

„JINDŘICHOHRADECKÉ ZERO je obchod, kde vám prodám drogerii
a kosmetiku bez obalu,“ říká Hana Dubovská. Foto: Archiv Hana Dubovská

na pleťové masky nebo tělové
a pleťové oleje.
Jaké výrobce a dodavatele
si vybíráte?

Všichni dodavatelé jsou – až
na jednu firmu – Češi. Česká
Tierra Verde vyrábí čističe
z mýdlových ořechů. Tělová
mýdla a krémy mi bude dodávat moravská Caltha. Nebudou chybět přírodní oleje,
mýdla a šampony od brněnské Naturinky. K dostání budou tuhé i tekuté deodoranty
od české firmy Biorythme.
K deodorantům bude ke koupi
i startovní obal, který se po
vymytí opětovně plní.
Pro nováčka to zní složitě. Máte
pro začátečníky s přírodními
produkty nějaké poradenství?

Poradenství bude v ceně
produktů. Začátečníci tak
ušetří desítky, možná stovky
hodin samostudia. Naučí se, že
skvrny odstraňuje žlučové
mýdlo a pro vegany bude mýdlo olivové. Jsme schopni předat správné používání sody,
octa nebo kyseliny citronové.

Flís je z plastu
Oděvy z flísu uvolňují při
praní mikroplasty do
vody. Ty pak pijeme
a všichni je máme v těle.
Při přechodu na přírodní kosmetiku je třeba být trpělivý. V
okamžiku, kdy přestanete používat konvenční šampony, je
to pro tělo velká změna. Mě
přírodní šampon dva měsíce
nepěnil. Tak dlouho totiž trvalo, než se mi z vlasů vymyly
umělé silikony.
Hodláte šířit bezobalovou
a ekologickou osvětu i mimo
prodejnu?

Ráda bych připravila přednášku pro studenty zdejších
škol a také pro návštěvníky
knihovny. Tématem bude
bezobalová ekonomika.
Uvažujete do budoucna o rozšíření sortimentu?

Už teď testuji, jestli je nás na
Hradecku s podobným smýšlením dost. Pokud se bezoba-

Jindřichohradecké Zero je
budoucí název obchůdku.
Stejně se jmenuje i facebook
a v nejbližších dnech spustím
stejnojmenný web. Nejvíc
komunikuji s lidmi na facebooku a mohou mě kontaktovat i přes mé osobní stránky
dubovska.net.
Je možné váš bezobalový projekt finančně podpořit?

Na sbírkovém portále Hithit
mohou dárci finančně přispět
k úspěšnému startu Jindřichohradeckého Zera. Ještě
zbývá pár dní do konce sbírky.
Hodí se vám i jiná forma podpory a pomoci?

Mohou se hlásit brigádníci,
které zajímá bezobalové téma.
Budu také potřebovat grafika.
V druhé půlce prosince svolám
brigádu těch, kteří se ozvou.
Potřebuji v obchodě nakreslit
třeba nápisy na zdi, určitě se
bude hodit výtvarný talent.
Kdy a kde se můžeme postavit
do fronty na bezobalovou drogerii a kosmetiku?

Počínaje 2. lednem se otevře
Jindřichohradecké Zero v Husově ulici 2216 . Je to naproti
akademii poblíž městského
úřadu a máme i parkoviště.

