
 
Třetí prodejna Bezobalu otevřela i díky investicím fanoušků 

 

Tisková zpráva neziskové organizace Bezobalu, z. ú., ze dne 10.4.2019 
 
Bezobalu otevírá třetí prodejnu v Praze. Organizace, která v uplynulých sedmi letech aktivně             
hledá a nachází cesty, jak minimalizovat vznik odpadu a předcházet mu, otevřela 9. 4. 2019               
třetí prodejnu, ve které při nákupu nevznikají zbytečné obaly. Nakupujete totiž do vlastních             
nádob nebo si nakoupíte obaly, které se dají používat opakovaně.  
 
Popelnice na komunální i tříděný odpad v okolí Vinohrad si možná v následujících týdnech začnou               
připadat trochu nevyužité. Bezobalu totiž na půli cesty mezi stanicemi metra Flora a Jiřího z Poděbrad                
otevřelo 9. 4.2019 svoji třetí prodejnu, ve které nakoupíte kvalitní potraviny a stáčenou i kusovou               
drogerii do vlastních obalů. 
 
Konceptu Bezobalu je pro investory důvěryhodný 
 
Finance potřebné k otevření třetí prodejny získala organizace díky crowdfundingové investiční           
kampani na platformě Fundlift. Tři a půl milionu korun vybrali v Bezobalu za neuvěřitelných třicet               
hodin. Investice do prodejny se během následujících čtyř let investorům vrátí i s 6% p. a. úrokem.                 
Odhodlání investorů svědčí o tom, nakolik je koncept Bezobalu silný a žádaný. 
 
Během necelých dvou měsíců tak bylo možné proměnit bývalou prodejnu řeckých lahůdek v             
Radhošťské ulici na Vinohradech na obchod plný násypníků a zásobníků, ze kterých si zákazníci              
nabírají potraviny nebo stáčí oleje a drogerii do vlastních nádob, které si do obchodu přinesou. 
 
Flořák pro další pražské zákazníky 
 
Samoobslužná prodejna v Radhošťské ulici je vybavena podobným sortimentem jako prodejna na            
Hradčanské. Potraviny jsou tu k dostání v bio kvalitě, stáčí se tu šetrná ekodrogerie. Vznik třetí                
prodejny je odpovědí na rozšiřující se skupinu těch, kteří mají zájem o kvalitu, zajímá je udržitelnost a                 
baví je hledat alternativní cesty. Od prvopočátků je tu vedle snahy zamezit vzniku zbytečných obalů a                
odpadů, patrný také důraz na kvalitu, udržitelnost a lokálnost. Tuto linku Bezobalu neopouští. Od              
komunitního společenství, které před pěti lety vznikalo kolem testovací prodejny na Bělehradské, se             
díky péči a nadšení příznivců koncept prodejen Bezobalu rozvíjí a zdokonaluje. V současné době umí               
Bezobalu zajistit samoobslužný prodej nebalených potravin a drogerie a snaží se jej učinit dostupným              
pro další části Prahy. A tak vedle obslužné prodejny v Bělehradské ulici a samoobslužné prodejny               
poblíž metra Hradčanská vznikla mezi stanicemi Flora a Jiřího z Poděbrad prodejna, pro kterou              
interně zdomácněl název Flořák. 
 
Dvě cesty, jedna společná vize 
 
Do velké zero waste mise - infiltrovat republiku bezobalovým nakupováním - spadají oba proudy,              
kterými se Bezobalu ubírá. Spojuje je stejný cíl - méně odpadu a více kvality pro ty, kterým to dává                   
smysl. 
 
Jeden z těchto proudů jde cestou přednášek pro veřejnost a školy, praktických workshopů,             
bezobalových pikniků a školení pro zájemce o otevření bezobalových obchodů po celé České             
republice. Ten druhý je o nalézání konkrétních řešení jak prodávat a nakupovat bez obalu. Má za                
sebou etapu legislativního řešení, praktického pilování samoobslužného prodeje a nyní je jeho            
úkolem šířit se a být příkladem. “V Praze si šíření možnosti nakupovat kvalitně a bez obalů bereme na                  
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starost. Do budoucna bychom určitě rádi uspokojili poptávku i v dalších částech hlavního města.”,              
plánují členové týmu Bezobalu. 
 
Pro ty, kteří se o udržitelnost a kvalitu zajímají a snaží se zorientovat ve stále se rozšiřující nabídce                  
bezobalových obchodů dodávají: “Za kvalitu všech bezobalových obchodů, které po celé české            
republice vznikají ručit nemůžeme, za naši práci ale ručíme stoprocentně. V našich prodejnách             
neslevujeme v oblasti bezobalového dodávání, stejně tak jako v oblasti kvality potravin a aspektech              
lokálnosti. K tomuto přístupu se snažíme aktivně vybízet i při našich školeních pro další zájemce o                
otevření bezobalových obchodů.”  
 
 

Kontaktní osoba: Anna Veselovská; tel.: 604 542 356; anna.veselovska@bezobalu.org 
  
 
Přílohy:  
 

1. Press kit s fotografiemi 
2. Webové stránky organizace Bezobalu 
3. Facebooková stránka organizace Bezobalu 
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