Tisková zpráva, 16. dubna 2013

Prvních šest církevních subjektů splnilo v České republice kritéria
kampaně Fairtradové církve a náboženské společnosti, dnes obdržely
titul
Praha Prvních pět církevních sborů a jedno církevní zařízení v České republice dnes získaly titul
Fairtradový sbor, resp. Fairtradové církevní zařízení. Přidaly se tak k tisícům farností a sborů v
zahraničí, které se rozhodly podporovat koncept „spravedlivého obchodu“. Tituly a certifikáty dnes
převzali zástupci některých subjektů při slavnostním předání ve Farním sboru Českobratrské církve
evangelické v Praze na Vinohradech.
Titul obdrželo pět sborů Českobratrské církve evangelické (ČCE) z Hradiště na Chrudimsku, Jablonce n.
Nisou, Nového Města na Moravě, Zlína a Proseče u Skutče na Chrudimsku. Není náhoda, že všechny
sbory patří ke stejné církvi. ČCE totiž stála u zrodu prvního fairtradového obchodu u nás a fair trade do České
republiky de facto přinesla. „Inspirovali jsme se prodejem fairtradových výrobků v německých evangelických
sborech a v roce 1994 otevřeli v Praze na Vinohradech Obchůdek jednoho světa s řemeslnými výrobky. Dnes
se podpoře fair trade věnují naše sbory po celé ČR již tradičně.“, popisuje Věra Lukášová z o.p.s. Jeden svět.
Kromě pěti sborů získal certifikát Fairtradové církevní zařízení také dům Sv. Antonína, který provozuje
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Moravských Budějovicích. V tomto domově pro
seniory a zdravotně postižené občany se podává pravidelně k snídani fairtradové kakao a vánoční balíčky pro
obyvatele i zaměstnance domu obsahují fairtradové výrobky (káva, čaj, čokoláda, oříšky, olej).
Kampaň je otevřená všem církvím a náboženským společnostem. V České republice mohou obdobný titul
získat také města a školy – nyní jsou u nás čtyři Fairtradové školy a čtyři Fairtradová města. Kampaně se
na některých místech také daří vzájemně propojovat. „Ke kampani Fairtradové církve jsme se dostali díky paní
Vejtasové z hotelové školy v Třebíči, která má titul Fairtradová škola. Pořádá v našem domě přednášky o
zdravé výživě a informovala nás i o fair trade. Kampaň nás zaujala, a proto jsme se rozhodli do ní zapojit,“
shrnuje Petra Tomášová, pracovnice domu Sv. Antonína.
K získání titulu musí žadatelé splnit pět kritérií. Patří mezi ně oficiální podpora fair trade, využívání
fairtradových produktů pro vlastní spotřebu, zařazení tématu fair trade do bohoslužeb a modliteb (např.
modlitba za farmáře a dělníky) a pořádání akcí na jeho podporu pro širší veřejnost. „Tato kampaň představuje
pro sbory a farnosti jednoduchý nástroj, jak prakticky propojit duchovní život s každodenní spotřebou. Není-li
nám lhostejný život pracovníků a farmářů v rozvojových zemích, pak si můžeme vybrat takové produkty, u
kterých máme jistotu, že jejich výrobci žijí a pracují v důstojných podmínkách,“ vysvětluje Hana Chorváthová
z organizace Fairtrade ČR. „Přínosem kampaně pro sbory a farnosti je příležitost projevit solidaritu s lidmi
z rozvojových zemí, posílit své dobré jméno na veřejnosti nebo přispívat k ochraně božího stvoření a
zasazovat se za spravedlivější svět,“ vyjmenovává Jiří Silný, ředitel Ekumenické akademie Praha, která je
koordinátorem kampaně.
V západní Evropě je Fairtradových církví řada. V Anglii je do podpory fair trade zapojeno přes 4 000 kostelů,
sborů a farností, které se dále spojují v celé Fairtradové denominace. Mimo křesťanské církve jsou ve Velké
Británii také Fairtradové synagogy, mešity nebo buddhistické a hinduistické chrámy.
Kontakty:
Hana Chorváthová, Fairtrade Česká republika, h.chorvathova@fairtrade-cesko.cz, 734 336 592
Veronika Bačová, Ekumenická akademie Praha, veronika.bacova@ekumakad.cz, 734 721 427

Další informace na: www.fairtradovecirkve.cz
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Podrobnější informace:
Kampaň Fairtradové církve a náboženské společnosti vznikla jako součást kampaně Fairtradová města a
vychází z inspirace evropskými zeměmi, především Velkou Británií, kde církve a náboženské společnosti fair
trade aktivně podporují.
Garantem kampaně je Fairtrade ČR, hlavním koordinátorem je Ekumenická akademie Praha.
Vyjádření sborů, které dnes získaly titul:
„Podpora fair trade našemu sboru přináší setkání s jiným světem, než se kterým se běžně setkáváme. Lidé
mají možnost si uvědomit, že existují i jiné možnosti nákupu a mohou podpořit dobrou věc.
Nejsnadnějším kritériem pro nás je jednoznačně prodej výrobků ve sboru. Naopak zápasíme s tím, že jakmile
se někde objeví pozvánka na akci, která se koná na církevní půdě, je veřejností jednoznačně ignorována,“
popisuje Daniel Chalupecký z jabloneckého sboru.
Kontakt: Daniel Chalupecký, tel. 739 242 077, e-mail: daniel.chalupecky@seznam.cz; Farní sbor ČCE, Pod
Baštou 10, 466 01 Jablonec nad Nisou

„Podpora fair trade nám, jako každé dobré dílo, přináší starosti i radost – starosti s dopravou a prodejem
výrobků fair trade; radost z toho, že jsou smysluplné i z krásy samotných výrobků. V rámci fair trade jednak
nakupujeme kávu pro posezení po bohoslužbách, jednak prodáváme výrobky fair trade na adventním
jarmarku společně s produkcí některých středisek Diakonie a s výrobky členů sboru. Výtěžek z prodeje je
věnován pro projekt adopce na dálku,“ uvádí farář Zdeněk Šorm z Nového Města na Moravě.
Kontakt: Martina Dvořáková, tel. 723 055 349, e-mail: martina.dv@email.cz; Farní sbor ČCE, Křenkova 151,
592 31 Nové Město na Moravě
„Seznamujeme druhé s myšlenkou fair trade zejména v osobním kontaktu, kdy je možné diskutovat a
bezprostředně reagovat na člověka. Máme však informace i na webu a na tabulích na faře. O některých
bohoslužbách během roku bratr farář zmiňuje myšlenku spravedlivého obchodu a všech zapojených lidí do
přímluvné modlitby. Fair tradu se věnujeme v modlitbách při Díkčinění, při novoroční bohoslužbě, o
velikonoční neděli či o svatodušní neděli,“ sděluje Olga Klímová z prosečského sboru.
Kontakt: Jana Šilarová, tel. 607 605 736, e-mail: j.zemca@seznam.cz; Farní sbor ČCE, 539 44 Proseč u
Skutče 120

„Již tradičně otevíráme náš fairtradový obchůdek na Noc kostelů a všechny adventní neděle. Lidé na fair trade
reagují velmi pozitivně. Jednou měsíčně po bohoslužbách pořádáme posezení nad fairtradovou kávou a
čajem. Pravidelně se koná ‚Kavárnička‘ pro starší generaci, kde také nabízíme fairtradové občerstvení. Lidé si
oblíbili hlavně fairtradový cukr z Ekvádoru,“ popisuje Jitka Vlčková Barboříková ze Zlínského sboru.
Kontakt: Jitka Vlčková Barboříková, tel. 775 315 512, e-mail: jitkabarborikova@seznam.cz; Farní sbor ČCE,
Slovenská 3063, 760 01 Zlín
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„Nově jsme začali péct fairtradové muffiny, které věnujeme k narozeninám obyvatelům nebo zaměstnancům.
Nedávno jsme slavili také fairtradové Velikonoce, vajíčka jsme nabarvili na modrozeleno, což jsou barvy
známky Fairtrade. Měli jsme také fairtradového zajíčka,“ říká Petra Tomášová, pracovnice domu Sv. Antonína.
Kontakt: Petra Tomášová, tel. 568 420 061, e-mail: tomasova.p@dsvamb.cz; Dům sv. Antonína,
Komenského 907, 676 02 Moravské Budějovice, www.dsvamb.cz
„Ve sboru ČCE v Hradišti každoročně od roku 2010 pořádáme v adventu vánoční trh, na kterém
výlučně fairtradové výrobky. Za úspěch považuji to, že trh navštívilo již v prvním roce konání díky
několik lidí z mimocírkevního prostředí. Kromě vánočních trhů využíváme fairtradovou kávu
‚kafování‘ po bohoslužbách,“ popisuje Barbara Kučerová, pastorační pracovnice sboru v Hradišti.
Kontakt: Barbara Kučerová, tel. 724 318 340, e-mail: kucerova.barbara@gmail.com; Farní
Hradiště 15, 538 25 Nasavrky

prodáváme
plakátkům i
při častém
sbor ČCE,

Fair trade (česky spravedlivý obchod) je způsob obchodu, který zaručuje pracovníkům z rozvojových zemí spravedlivou
odměnu za jejich práci. Pěstitelé a řemeslníci v rámci fair trade dostávají za svou práci takovou výkupní cenu, která
odpovídá nákladům na výrobu a zaručuje jim důstojný život. Mezi základní principy fair trade patří férové obchodní
podmínky, dodržování lidských a pracovních práv, šetrnost k životnímu prostředí nebo vyplácení tzv. sociálního příplatku,
který je investován do projektů místního rozvoje.
Fairtradový výrobek lze rozpoznat například podle označení ochrannou známkou FAIRTRADE® na obalu.
Fairtradová města je mezinárodní iniciativa, jejímž cílem je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových
produktů v daném místě. Ve světě běží již déle než 10 let a v současnosti se k ní hlásí 1196 měst ve 23 zemích včetně
metropolí jako je Paříž, Londýn, Brusel, Řím či Madrid. Od roku 2011 běží kampaň také v České republice.

Fairtrade Česká republika sdružuje české subjekty činné v oblasti fair trade, zároveň je
národním zástupcem Fairtrade International (FLO), dohlíží na používání certifikační
známky Fairtrade® v ČR a monitoruje český trh s fairtradovými produkty.
www.fairtrade-cesko.cz

Ekumenická akademie Praha (EAP) je nevládní nezisková organizace, která se od roku 1996 zabývá
neformálním vzděláváním dospělých a mládeže formou přednášek, studijních pobytů, seminářů a
konferencí. Podporuje dialog o důležitých otázkách současnosti a zapojuje se do řady národních i
mezinárodních organizací a sítí občanské společnosti. Zabývá se aktivně propagací fair trade a
obchodováním s fairtradovými produkty (od roku 2004).
www.ekumakad.cz
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