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Na férový obchod se zaměřil 
veletrh v Dortmundu, z Tře-
bíče se ho zúčastnila Anna 
Machátová.

 Antonín Zvěřina

Veletrh FA!R & FRIENDS, zamě-
řený na férový obchod, se konal 
v Dortmundu od pátku 5. do nedě-
le 7. září. Z Třebíče se ho zúčastni-
la Anna Machátová, koordinátor-
ka projektu „Každá obec se počítá: 
společensky odpovědné nakupování 
- TEĎ!

„Veletrh FA!R & FRIENDS je nej-
větším německým veletrhem spojeným 
s férovým obchodem a zároveň byl oce-
něn v rámci iniciativy GERMANY AT 
ITS BEST, volně přeloženo Německo 
ve své nejlepší podobě,“ nastínila.

Doplnila, že záštitu převzala a 
osobní účastí veletrh podpořila 
ministryně pro spolkové záležitosti, 
Evropu a média Angelica Schwall-
Düren. 

„Už tato základní fakta by stačila, 
abychom měli představu, na jaké pozi-
ci je v Německu otázka férového obcho-
du, udržitelnosti a transparentní pro-
dukce,“ zdůraznila Machátová. 

Ohromující fakta
Nastínila další ohromující fak-

ta. Z katalogu veletrhu se v úvodu 
dozvěděla, že v Německu se féro-
vý obchod dostal do mainstreamu, 
to znamená je něčím běžným a pro 
většinu lidí akceptovaným faktorem 
života. 

„To je něco, o čem se nám v České 
republice může zatím jen zdát. Aktu-
ální obrat z roku 2013 činí v Němec-
ku 654 milionů EUR. To je pro nás 
už opravdu jen sci-fi ,“ poznamenala 
Machátová. 

Vzápětí se vrátila zpět k veletr-
hu. Ve dvou halách výstaviště Mes-
se Westfalenhallen Dortmund bylo 
možné vidět přehlídku všeho, co si 
lze s problematikou férového obcho-
du vybavit. 

„I pro nás už určitě neodmyslitelná a 
automatická je účast neziskového sek-
toru zastoupeného například kampa-
němi Fair Chocolate, fair trade města, 
školy a univerzity,“ nastínila.

Pokračovala, že letošního ročníku 
se zúčastnilo více než 160 vystavo-
vatelů. Mimořádnou byla také účast 
17 výrobců z jedenácti latinsko-ame-

ANNA MACHÁTOVÁ z Třebíče měla možnost poznat zázemí veletrhu zaměře-
ného na férový obchod v Dortmundu.  Foto: archiv A. Machátové

Veletrh podpořil férový obchod
Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské 

Ameriky dává možnost uživit se vlastní 
prací za důstojných podmínek. Dostá-
vají spravedlivě zaplaceno, pěstují s 
ohledem na životní prostředí a jejich 
děti můžou chodit do školy.

Projekt Každá obec se počítá 
– sociálně spravedlivý nákup teď!
Doba trvání: 
1.5.2013 - 30.4.2016

Partneři: 
 Česká republika - město Třebíč, 

Na Zemi
 Německo - město Dortmund, CIR
 Rakousko - město Wels, Südwind 

Agentur

Město Třebíč v rámci projektu 
realizuje tyto aktivity:

 analýza nákupního chování města 
Třebíč

 vypsání dvou veřejných zakázek, 
kde budou uplatněna kritéria společen-
sky odpovědného nakupování (sociální, 
etická, environmentální kritéria)

 zapojení do národní sítě odpověd-
ného nakupování

 síťování prodejců a podporovatelů 
fair trade produktů 

  vydání dvou informačních mate-
riálů (jeden zaměřený na veřejnost - 
informace o fair trade a druhý zaměřený 
na obce a města - informace o pilotních 
veřejných zakázkách)

 cesta na Jih - město se spolupodílí 
na organizaci cest do zemí produkce 
kávy a textilu

 realizace akcí pro veřejnost a zapo-
jení do kampaní, včetně výroby propa-
gačních předmětů

Fair trade je 
spravedlivý obchod

NĚMECKÝ Dortmund patří k městům, kde je podpora férových výrobků velice 
výrazná. Foto: archiv A. Machátová

rických států - Bolivie, Costa Rica, 
Ecuadoru, Dominikánské republi-
ky, Peru, Paraguaje, Brazílie, Chile, 
Mexika, Argentiny a Columbie.

Rozmanité výrobky
Na veletrhu byly k vidění textilie a 

oděvy z biobavlny, ručně vyráběné 
oděvy z přírodních materiálů, módní 
doplňky, šperky, výrobky z ekokůže a 
dřeva, vybavení domácností, přeho-
zy, koberce, nábytek, hračky, potra-
viny, káva a čaj, čokoláda a sušen-
ky, ovoce a ovocné šťávy, ořechy a 
sušené plody, víno, sůl, med, koře-

ní, umění, ručně malované obrazy, 
umělecká řemesla a paper art, květi-
ny, kosmetika či elektronika.

Kromě výrobců a obchodníků se 
tam ale prezentovaly také vzděláva-
cí instituce, které udržitelný rozvoj 
zahrnuly do svých strategií. Stylové 
občerstvení nabízelo také například 
africké speciality, curry a podobně.

„Vychutnat jste si je mohli ne u stolu, 
jak byste snad očekávali, ale na krabi-
cích a pultech vyrobených z dřevěných 
palet, které zdobily bylinky,“ podotkla 
účastnice.

Jídlo a konzumní spotřeba byla 
tématem i dalších doplňkových akti-
vit. Nejzajímavější byla prezentace 
deseti fotografi í s názvem „So essen 
sie“. Úkolem návštěvníků bylo přiřa-
dit k fotografi ím názvy států a porov-
nat týdenní spotřebu jídla jedné 
rodiny. 

Malý kvíz
„Pro zajímavost - zkusili byste si tip-

nout, která z následujících rodin měla 
nejvyšší spotřebu? Kuvajt, Austrálie, 
Čína, Japonsko, Ekvádor, Kuba, Mali, 
Čad, Německo, Bosna a Hercegovina,“ 
připravila test pro čtenáře Třebíč-
ských novin Machátová.

Dalším velkým tématem byla 
recyklace použitých materiálů. Na 
tomto veletrhu dokonce povýšená 
na „upcycling“ - z materiálu nevalné 
hodnoty vznikala i před očima náv-
štěvníků umělecká díla. 

„Opasky a kabelky z vyřazených 
hasičských hadic, čepice a tašky z juty, 
šperky a doplňky z duší z jízdních kol. 
Vím, že to zní neuvěřitelně a nevidět to 
na vlastní oči, také bych nevěřila,“ svě-
řila se nadšeně Anna Machátová.

Veletrh nebyl jen výstavou, ale i vel-
mi živoucím místem plný worksho-
pů, kterých se účastnily i děti a 
školáci, mladí i staří, lidé různých 
národností. 

Přednášky objasňující výrobním 
postupy a fóra na klíčová téma-
ta byly interaktivní a plné výměny 
výměn zkušeností a diskusí. „Ano, 
jistě, nechyběly ani otevřené kritické 
připomínky, ale vše se odehrávalo ve 
velmi konstruktivním duchu,“ připus-
tila Machátová.

Za třešničku na dortu považuje 
kuchařskou módní show. Kuchařská 
show představila originální recep-
ty z fair tradových a bio produktů, 
módní přehlídka zase přesvědčila, že 
i značka fair a bio může nabídnout 
zajímavé modely, pohodlné outfi ty 
pro každodenní nošení a dokonce i 
svatební šaty.

„Společenská odpovědnost fi rem, 
veřejné správy i jednotlivců je závaž-
ným a velmi aktuálním tématem. 
Německo se vydalo dobrou cestou a já 
osobně jsem velmi ráda, že i díky pro-
jektové spolupráci se nám tato ces-
ta přiblížila. A věřím, že každý z nás 
může svým chováním přispět k nezbyt-
ným změnám, které mohou udělat náš 
globalizovaný svět více FA!R,“ zdůraz-
nila na závěr Anna Machátová.


