
Naše škola podporuje Fair trade 
O r g a n i z a c e  

 

 V letošním školním roce se naše škola zapojila do podpory 

projektu Fair trade nebo také férový obchod.  

Že nevíte, o co se jedná? 

 Tento způsob obchodu zaručuje pěstitelům (především z 

chudých zemí) takové výkupní ceny, které umožní jim a jejich rodinám důstojný život. 

Naopak pěstitelé se zavazují k tomu, že budou na své půdě hospodařit způsobem še-

trným k životnímu prostředí.  

 V říjnu proběhla na naší škole beseda 

s pěstiteli kávy, které do České republiky 

pozvala společnost NaZemi. Město Hodonín, 

které patří k Fairtradovým městům, toto se-

tkání zprostředkovalo pro studenty gymnázia 

a obchodní akademie. Hlavními hosty byli 

Eimar Velazquez Mazariegos z pěstitelského 

družstva ISMAM na jihu Mexika a Juan 

Walfred Martinez z družstva Peňa Roja na 

severozápadě Guatemaly. 

 V první polovině listopadu měli 

studenti další možnost seznámit se 

s problematikou fair trade prostřednic-

tvím výukových programů s názvy 

„Šaty dělají člověka“ a „Hořká chuť čo-

kolády“.  

 

 Těmito programy provedli stu-

denty lektoři organizace NaZemi a ti 

tak měli možnost seznámit se 

s pracovními podmínkami v zemích tře-

tího světa nebo si na mapě zrekonstru-

ovat trasu, kterou urazí kus oděvu 

z bavlníkových polí až do jejich šatníku.  

Beseda s pěstiteli kávy. Foto: R Finková 

Studenti španělského jazyka při besedě s 
pěstiteli kávy. Foto: R Finková 



 V průběhu března byla v aule gymnázia instalována výstava plakátů věnovaná 

problematice fair trade, která byla doplněná výtvarnými pracemi studentů. 

 V dohledné době se budeme podílet na dalších akcích – 21. 4.  pořádá město 

Hodonín Miniekojarmark, na kterém bude škola zastoupena svými studenty.  V květnu 

bychom se rádi připojili k projektu Férová snídaně, která má za cíl kromě podpory fair 

trade také podporu lokálních produktů a specialit. 

Pro více informací sledujte web školy a navštivte: 

www.fairtrade.cz 

www.ferovasnidane.cz/ 

 

K. Bergová a M. Mikulincová 

Studenti třídy 2E při výukovém programu „Šaty dělají člověka– 
a kdo děla šaty?“  Foto: K. Bergová 
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