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Ve Zlíně piknikovali na podporu pěstitelů 

 

Zlín, 12. května 2018 – Na více než 170 místech po celé České republice se v sobotu uskutečnil piknik 

na podporu fairtradových, ale i lokálních pěstitelů. Opět se přidal i Zlín, kde akce proběhla na třech 

místech. Na tradičním z nich, v parku Komenského, se sešlo zhruba 80 lidí. Na dekách si 

pochutnávali na fairtradové kávě či čaji a doma napečených buchtách z fairtradového cukru a kakaa. 

Nechyběly ani vajíčka, sýry, mléko či med od místních farmářů. Lidé tak dali najevo, že je zajímá, kdo 

a za jakých podmínek pro ně plodiny pěstuje. Piknik s názvem Férová snídaně proběhla ve Zlíně už 

v režii stejného organizátora už popáté. Akce se koná vždy druhou květnovou sobotu na Světový den 

pro fair trade. 

 

„Na snídani do parku Komenského dorazilo cca 80 lidí – průběžně přicházeli a odcházeli, jen někteří byli od 

začátku do konce a byli rozeseti různě po parku. Jakmile rozbili ležení, byli přivítáni na snídani, byly jim 

předány propagační materiály a popřáno, ať si snídani užijí. Bylo úžasné počasí, přišly rodiny s dětmi, 

skupiny kamarádů. Jako vždy to bylo super a už teď se těším na příští rok,“ doplnila organizátorka zlínské 

snídaně Zdenka Barošová. 

 

Férová snídaně je největší akcí na podporu fair trade v České republice, zájem o ni stále roste. Zatímco 

první ročník se uskutečnil v roce 2011 na 41 místech, nyní se snídalo na více než 170. „Je neuvěřitelné, že 

tolik lidí je schopno ve svém městě samostatně uspořádat Férovou snídani a postavit se tak za práva lidí, se 

kterými se v životě ani neviděli,“ uvedla Gabriela Štěpánková z nevládní organizace NaZemi, která akci 

zastřešuje. 

Společným piknikem lidé vyjádřili podporu pěstitelům a pěstitelkám ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky 

zapojeným do systému fair trade. Ten jim umožňuje uživit se vlastní prací za důstojných podmínek, neboť za 

svoji práci dostávají spravedlivě zaplaceno. Své plodiny pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti 

mohou chodit do školy. „Díky fair trade jsme udělali spoustu věcí, aby se naše komunita měla lépe. Dřív jsme 

neměli pitnou vodu, teď ji máme. Dřív jsme neměli cesty, teď je máme. Dřív tu nebyla škola, teď tu je. Zřídili 

jsme tu taky zdravotnické středisko, kde poskytujeme základní péči,” vysvětluje další přínosy fair trade 

pěstitel kávy Felipe Perez Pablo z guatemalského družstva Todosanterita.  

Běžní kávoví pěstitelé v Latinské Americe dostávají za svoji arabiku a robustu nízké výkupní ceny, které 

mnohdy nepokryjí ani náklady na pěstování. Zaměstnanci banánových plantáží ve Střední Americe pracují 

12 hodin denně, nemají proplacené přesčasy a mzda jim nestačí ani na základní výdaje. V západní Africe 

pracují na kakaových plantážích téměř dva miliony dětí, většina v Pobřeží slonoviny a v Ghaně.  

V České republice je nejprodávanějším fairtradovým výrobkem káva. „Fairtradové kávy se v roce 2016 v ČR 

prodalo 326 tun, což je o 88 % více než v předchozím roce,“ říká Hana Chorváthová z Fairtrade Česko 

a Slovensko. 

Další informace o akci naleznete na www.ferovasnidane.cz.  

 

Kontakt:  

Zdenka Barošová, Klub podnikatelek ze Zlínska, z.s., organizátorka Férové snídaně ve Zlíně, 

barosova@csr-zlin.cz, 777010447 

Gabriela Štěpánková, koordinátorka Férové snídaně, organizace NaZemi, tel. +420 776 226 691, 

gabriela.stepankova@nazemi.cz  

 

Co je fair trade? 

Fair trade je obchod založený na partnerství. Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost 

uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Zemědělci dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují 

s ohledem na životní prostředí a jejich děti mohou chodit do školy. www.fairtrade.cz, 

www.nazemi.cz/fairtrade, www.fairtrade-cesko.cz 
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