
DEN PRO RODINU. Mezinárodní den rodiny letos slaví 20. výročí. Třebíčské centrum k němu připravilo akci Den pro rodi-
nu. Odehrál se v areálu BOPO v sobotu 24. května. Účastníci mohli využít skákací hrad, trampolíny či rukodělné kurzy pro 
seniory. Pořadatelé připravili soutěže pro malé i velké, malování na obličej, kreslení karikatur a mnoho dalších atrakcí. Ve 
stejný den proběhl v areálu i Den cyklistiky. Foto: Antonín Zvěřina

Město Třebíč se stalo sedmým 
fairtradovým městem v České 
republice, prvním na Vysočině. 
Připojuje se tak k dalším 1.500 
městům, mezi které patří Londýn, 
Dortmund nebo Barcelona, kte-
rá podporují spravedlivě obcho-
dované výrobky ze zemí Afriky, 
Asie a Latinské Ameriky. V oblas-
ti odpovědné spotřeby na území 
střední a východní Evropy hraje 
Česká republika zásadní roli.

Certifi kát zástupci města Třebíč 
převzali ve čtvrtek 15. května před 
zasedáním zastupitelstva. „Jsem vel-
mi ráda, že několikaleté úsilí bylo zavr-
šeno přijetím mezi fairtradová města. 
Třebíč tím dává najevo, že se hlásí k 
udržitelné spotřebě jak na místní úrov-

ní tak podporou fair trade na  úrovni 
globální,“ vyjádřila se místostarostka  
Marie Černá.

Na otázku, jaký bude mít jaký bude 
mít fair trade pro město přínos, 
odpověděla koordinátorka Zdravého 
města Iveta Ondráčková a doplnila ji 
Černá. „Projekt Zdravé město, který v 
Třebíči realizujeme již od roku 1998, 
a hnutí fair trade mají hodně společné-
ho,“ nastínila.

Oba přístupy považuje za zodpo-
vědné vůči budoucím generacím. 
„Tím, že se Třebíč stala 7. fairtrado-
vým městem v ČR, dáváme svému oko-
lí jasně najevo, že se hlásíme k udržitel-
né spotřebě,“ uvedla. 

Co si představit pod pojmem 
udržitelná spotřeba? „Jednoduše řeče-

no – znamená to, že přemýšlíme, za 
co vydělané peníze utratíme. Co lze 
vypěstovat lokálně – měli bychom 
kupovat od našich pěstitelů,“ naznačila 
Ondráčková. 

Produkty, které u nás nerostou, 
například kakaové boby, banány a 
podobně může každý čas od času 
nakoupit se značkou fair trade. 

„Tím podpoříme původní pěstitele v 
zemích globálního Jihu. Fair trade není 
žádná charita. Je to obchod. Lidé, kte-
ří v systému pracují, dostávají za svoji 
práci  spravedlivou odměnu a mohou 
důstojně žít,“ zdůraznila koordinátor-
ka. 

Doplnila, že fair trade výrobky 
nemusí být dražší než běžné. 

(Pokračování na str. 3)

Třebíč je fairtradovým městem

Soutěž mapuje 
konec monarchie

La Belle Epoque aneb 1890-1914: 
Krásná doba na sklonku monarchie, 
to je téma 10. ročníku Dějepravné-
ho soutěžení 2014. Uskuteční se na 
zámku v Třebíči v pondělí 9. červ-
na od 8.30 hodin. Dějepravné sou-
těžení pořádá Muzeum Vysočiny Tře-
bíč společně se svými dobrovolnými 
spolupracovníky. Jedná se o soutěž v 
historických znalostech a dovednos-
tech pro žáky 8. a 9. tříd a jim odpoví-
dajících ročníků víceletých gymnázií. 
Soutěžení se účastní čtyř až šestičlenná 
družstva, v areálu třebíčského zámku 
a jeho okolí na ně bude čekat 15 až 20 
kontrol, kde zábavnou formou prokáží 
své znalosti z historie. –zt-

Začíná nová výstava
Nová výstava se uskuteční v Zámeč-

ku v třebíčské čtvrti Borovina. Předsta-
ví se tam výtvarníci Václav Jůna, Stani-
slav Mrňa, Zdeněk Ruchar, Ivo Slovák 
a Aleš Venhoda. Výstava se koná od 
soboty 7. do neděle 22. června. Zájem-
ci ji mohou navštívit denně od 14 do 
17 hodin.  –zt-

Svazek otevře 
novou budovu

Slavnostní otevření nové budo-
vy Svazku obcí „Skládka TKO“ a 
jeho dceřiné společnosti ESKO-T 
se koná v úterý 10. června od třinác-
ti hodin v Hrotovické ulici v Třebíči. 
V programu vystoupí taneční sou-
bor ARA BES pod vedením Mariky 
Indrové. Součástí se stane předání 
daru nemocnici v Třebíči na poříze-
ní laparoskopické věže.   –zt-

Výstava ukazuje 
architekturu 

Lidová architektura Kraje Vyso-
čina, nedoceněná, a opomíjená, 
takový je název výstavy, která koná 
v galerii Chodba v katolickém gym-
náziu v Třebíči. Veřejnost si ji může 
prohlédnout do pátku 27. června. Je 
přístupná ve dnech školního vyučo-
vání od osmi do patnácti hodin.  –zt-


