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FAIR TRA DE podporují také takzvané Férové snídaně. V Třebíči se původ-
ně měla konat u Žižkovy mohyly, protože počasí nepřálo, účastníci se přesunuli 
k Domu dětí a mládeže Hrádek. Foto: Antonín Zvěřina

Třebíč je fairtradovým městem
(Dokončení ze str. 1)

„Musíme ale porovnávat stejnou kva-
litu a složení. Čokoláda vyrobená z 
kvalitních surovin nemůže mít logicky 
stejnou cenu jako čokoláda vyrobená 
z náhražek, kterou dostaneme v super-
marketu za 20 korun,“ poznamenala 
Ondráčková. 

Připustila, že svoji roli na konečnou 
cenu pro zákazníka hraje i trh. U nás 
je poměrně malý, proto i cena bývá 
vyšší. Ale například v Německu jsou 
dnes už konvenčně pěstované baná-
ny stejně drahé jako fairtradové. 

„My jako spotřebitelé ovlivňujeme 
trh. Čí zboží kupujeme, toho i podpo-
rujeme. Je to jen naše volba. A měli by-
chom o tom přemýšlet. Například med 
ze supermarketu bych si nikdy nekou-
pila,“ podotkla Ondráčková. 

Med kupuje od soukromníka 
z okresu, kterého dobře zná. „Stej-
né je to s pečivem, masem. Ne vždy je 
cena hlavním kritériem rozhodová-
ní. Každý to máme samozřejmě jinak. 
Ale důležité mohou být i takové věci,“ 
naznačila Ondráčková.

Znamená fair trade, že se nakupu-
jí výrobky přímo od prvovýrobce, 
nikoli přes překupníky? „Ve fair trade 
je snaha, aby cesta od pěstitele k zákaz-
níkovi byla co nejkratší. Ale ne vždy 
to jde. Dnes je to tak, že největší zisky 
například ze světového čokoládového 
průmyslu patří zpracovatelům. Jsou 
to miliardy! A kolik myslíte, že dosta-

nou pěstitelé kakaových bobů? Pro vaši 
představu – je to pouhých šest procent 
z ceny čokolády,“ upozornila Ondráč-
ková. Nastínila, že čokoláda se vzhle-
dem ke klimatickým podmínkám 
nemůže vyrobit v Africe, protože by 
se  roztekla. Proto se musí  kakaové 
boby převést do Evropy a teprve zde 
se čokoláda připravuje.

„V Třebíči jsme se zapojili do kam-
paně Za férovou čokoládu apelující 

na zpracovatele čokolády, aby změni-
li své obchodní praktiky a tím zlepšili 
životním podmínky pěstitelům kakaa,“ 
konstatovala koordinátorka. 

Připomněla, že nedávno se v tře-
bíčské knihovně besedovalo s Mar-
kétou a Karolínou, které navštívily 
africkou Ghanu. Obě měly připrave-
né vlastní zážitky a konkrétní infor-
mace z této země. 

„Kampaň Make Chocolate Fair pro-

bíhá v 16 zemích Evropy. A pozor, 11. 
září na biojarmark k nám do Třebíče 
přijede  speciální čoko-bus,“ upozor-
nila Ondráčková. 

Znamená to pro město nějaké 
náklady? „Neznamená. Naopak měs-
to Třebíč je jako jediné v České repub-
lice zapojeno do projektu s fairtrado-
vou tematikou  Každá obec se počítá, 
sociálně spravedlivý nákup teď!, který 
je celý fi nancován přímo Evropskou 
komisí,“ zdůraznila Černá.

Lídrem tohoto projektu je němec-
ké město Dortmund, dalšími part-
nery jsou rakouské město Wels a 
neziskové organizace – česká NaZe-
mi a další z Rakouska a Německa. 
V rámci projektu probíhá výměna 
zkušeností, mapují se nákupy na 
radnici a navazuje se spolupráce s 
místními obchodníky, kavárníky a 
podporovateli fair trade, informuje 
se a propaguje společensky odpo-
vědné nakupování, které se netýká 
jenom přímo nákupu fairtradových 
produktů, ale i podpory místních 
podnikatelů, zapracování sociál-
ních kritérií do výběrových řízení a 
podobně.   

„Právě v těchto dnech probíhá v 
Třebíči výběrové řízení na dodavate-
le fairtradové kávy, čaje a cukru. Jsme 
ochotni se dále o své zkušenosti s dal-
šími městy a obcemi, které o to mají 
zájem, podělit,“ dodala místostarost-
ka Černá.            -zt-

Vstup zdarma
Cesta za čistým vzduchem – Svě-

tový den bez tabáku se uskuteční 
v Třebíči v sobotu 31. května. Má 
název Vzhůru na věž a nabízí vstup 
na městskou věž zdarma. Od 14 do 
16 hodin tam probíhá měření tlaku, 
hladiny cukru a cholesterolu.  –zt-

Budovu bývalého kravína v loka-
litě nad zámkem plánuje prodat tře-
bíčská radnice obálkovou metodou. 
Vyvolávací cena je stanovena na 6,8 
milionů korun a městský úřad už 
registruje jednoho zájemce. Mís-
tostarosta Pavel Pacal zdůraznil, že 
je pro objekt přesně určené využití, 
aby nedošlo k jeho zneužití. 

Starosta Pavel Heřman vzpomí-
nal, že vyhořelou budovu mínilo 
město přestavět na mini zoologic-
kou zahradu s důrazem na chov 
hospodářských zvířat. Na tuto akci 
se však nepodařilo sehnat dotaci, a 
proto město přistoupilo k prodeji. 

„Zájemce tam chce umístit sídlo fi r-
my a drobnou výrobu,“ doplnil Pacal.

Vedení města chce také prodat 
budovu v Družstevní ulici v jižní 
části města, kterou na město převe-
dl kraj. „Nemocnice tam měla několik 
oddělení a stále tam slouží ubytovna 
pro zdravotnický personál,“ pozname-
nal Pacal. 

Také tady chce město smlouvou 
ošetřit, aby z objektu nevznikla uby-
tovna pro nepřizpůsobivé osoby. 
Město hodlá budovu prodat za deset 
milionů korun, aby převodem neu-
trpělo žádnou ztrátu. Cena od kraje 
je stanovena na zhruba 9,1 milionu-
korun, další peníze si vyžádají růz-

né poplatky. Nový majitel pak musí 
po dobu pěti let v objektu zachovat 
stávající ubytovnu pro zdravotnický 
personál. Město pak nemíní prodat 
pozemky v okolí jako určitou pojist-
ku. 

Zastupitelstvo Třebíče nejprve 
převod odsouhlasilo a v dalším bodu 
jednalo o prodeji. Jaromíru Baráko-
vi se nelíbila příliš krátká třítýdenní 
doba určená k prodeji. „Myslím si, 
že by klidně mohla trvat až pět měsí-
ců,“ nastínil. Navrhl proto, aby se ter-
mín vyhlášení prodeje posunul. Jeho 
námitky ale zastupitelé nevyslyšeli. 
To samé se opakovalo i u bývalého 
kravína.   -zt-

Město prodá nepotřebné budovy


