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Povedzme plastom na Dušičky NIE! 
 
 
Redaktorka: Takto to vyzerá každoročne v kontajneroch na cintorínoch počas a po 

období Dušičiek. Niekto sa nad kopou umelého či plastového odpadu 
nezamýšľa. Sú tu ale aj takí, ktorých to skutočne trápi. Napríklad mladé 
dievčatá, ktoré sa pozerajú na svet očami prírody a chcú jej pomôcť.    

D. Záchenská:  My sa vlastne orientujeme na tú pomoc prírode hlavne tým zberom 
odpadu z miest, na ktoré nepatrí. Doposiaľ sme mali už sedem takýchto 
upratovacích akcií a podarilo sa nám na nich vyzbierať okolo 2 tony1 
odpadu, čo je naozaj veľmi veľký počet.  

Redaktorka: Ani tentokrát neostali voči prírode ľahostajné. Prišli s myšlienkou, aby 
sme to tento rok počas Pamiatky zosnulých skúsili tak trochu inak.  

D. Záchenská: Kým my neprestaneme kupovať tieto zbytočné dekorácie a plastové 
výrobky, tak ani tie predajne ich vlastne neprestanú vyrábať. Takže ako 
prvé si musíme uvedomiť, či je to naozaj také potrebné k tomu sviatku 
a či nevieme tomu blízkemu dokázať tú našu úctu a lásku aj nejako inak. 

Redaktorka: Jednou z možností je takýto umelý veniec vymeniť za ten vyrobený 
z prírodných materiálov. 

D. Záchenská: Napríklad mach, trstina alebo rôzne šišky a vieme to zlepiť dokopy. 
Potom sviečky môžme2 namiesto toho bežného vosku použiť včelí vosk. 
Alebo typické kahance nemusíme kupovať plastové, ktoré sa roztečú 
hneď po prvej sviečke, ale vieme zohnať sklenené, ktoré sa vlastne dajú 
aj znova použiť.  

Redaktorka: Toto všetko sú možnosti, akými možno prírode pomôcť, a zároveň si 
predsa len uctiť tých, ktorí medzi nami už nie sú. Avšak sú dôvody, 
prečo ľudia aj tak uprednostňujú napríklad umelé kvety.  

Respondentka: Počasie je v novembri také, že je už vždy chladno, zima a za dva, tri dni 
je po kvetoch živých. 

Respondent: Teraz už umelé len. Teraz to už tie živie3 tak ani nejdú, voľájakosi4, to aj 
keď je sucho na cintoríne, ľáko5, žeby sa to polievalo. To je za jeden deň 
preč.  

Redaktorka: Umelé či plastové dekorácie síce vydržia dlhšie, ako ale tvrdí samotná 
zakladateľka projektu Očami prírody, treba sa zamyslieť nad tým, či 
nám stojí používanie plastov v takejto miere za to, aby sme škodili 
prírode a v neposlednom rade aj samým sebe.     

 
 
 
Vypni TV, 29. 10. 2019, minutáž: 02:02 min. 
(Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=LYNz-LD9ae8)    

 
1 správne: okolo 2 ton 
2 správne: môžeme 
3 nárečovo, štandardne: živé 
4 hovorovo, štandardne: nejako, akosi 
5 hovorovo, štandardne: nejako, akosi 
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