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„Začátky byly těžké,“ řekl v Mimoni
pěstitel férové kávy z Mexika
Gymnázium v Mimoni,
jedinou fairtradovou
školu v kraji, navštívil
farmář, který byl u
zrodu hnutí spravedlivého obchodu.
KATEŘINA CHARVÁTOVÁ

Mimoň – Z mexického Chiapas, kde pěstuje kávu, přijel na gymnázium do Mimoně zemědělec Grelgori
Méndez Moreno. Mimoňskou školu si nevybral jen
tak náhodou, gymnázium je
více jak rok zapojené do
fairtradového projektu a šíří
osvětu o férovém obchodě
produktů ze zemí třetího
světa. „Byl to náš sen, aby se
na školu přijel podívat někdo z pěstitelů z těchto zemí,“ uvedl učitel gymnázia
Václav Hylmar.
Zemědělec z Mexika
téměř plné školní jídelně
studentů vyprávěl o těžkých
podmínkách pěstování kávy
v nejchudších částech Mexika. Studenty zajímalo, zda
jeho podnikání podporuje
vláda, kolik má jeho organizace zaměstnanců, ale i
kam přesně jdou peníze ze
zakoupených fairtradových
výrobků.
„Těším mě, že vidím naše
produkty ve vašich obchodech,“ říká šestapadesátiletý
otec osmi dětí a farmář,

MIMOŇSKÉ GYMNÁZIUM navštívil pěstitel fairtradové kávy Gregorio Moreno z Mexika. Foto: Deník

který má dva hektary půdy
a od roku 1986 je členem
družstva Tiemelonla Nich K
Lum. To vzniklo kvůli potřebě prodávat kávu za lepší
cenu a bez prostředníků. V
roce 1989 začalo prodávat
také bio kávu a od roku
1993 se zapojilo do hnutí
Fairtrade, aby mohla být
zajištěna minimální cena
kávy pro členy družstva.
DĚLAJÍ AUDIT
„Cesta od pole až do obchodů je transparentní, máme
jí celou pod kontrolou. Jsme
schopní kávu vyvážet z Mexika až sem do Evropy. Já

sám mám v současnosti na
starosti marketing,“ říká
Gregori Méndez.
Studentům vysvětlil, že
fairtradové výrobky jsou sice dražší, ale všechny peníze
jdou zpátky do jejich byznysu. „Fairtradová organizace u nás dělá každý rok
audit, dohlíží na to, jestli se
peníze správně využívají.
Pokud bychom to neplnili,
nezískali bychom už nikdy
certifikaci a byl by konec
našeho podnikání,“ dodává
Moreno.
Jeho organizace sdružuje
345 pěstitelů. Farmáři si vydělají 43 pesos za den, tedy

Co řekneme, to platí. Expres
půjčka s garantovaným úrokem.

asi 60 korun. Když úrodu
nezničí počasí nebo plísně,
mohou si přijít i na 150 korun za jeden den. Roční obrat celé organizace se pohybuje kolem 7,5 milionů korun. „Začátky firmy byly
těžké. Neměli jsme sklad,
auto, laboratoř. Ta je velice
důležitá, v té naší například
vyvíjíme houbu, která nám
pomáhá chránit kávu před
nákazou brouky. Nyní, díky
hnutí fairtrade, máme i
lepší administrativní věci a
naše děti si mohou dovolit
studovat za peníze od vás,“
popsal farmář životní změny
díky fairtrade.

Nedělejte to, vzkazují
neziskovky Lípě
Pokračování ze strany 1
Toto nařízení je nadřazeno směrnicím o zadávání
veřejných zakázek a stanovuje, jak může takový podnik vypadat. Určuje maximální počet autobusů, zaměstnanců i výši kapitálu.
Busline je sice obří akciová
společnost a do těchto parametrů by se nevešla, ale
nedávno došlo k transformaci českolipského střediska na samostatnou společnost, která podle města
podmínky splní.
Nebo ne?
„Dle našeho názoru by
však navrhovaným postupem město Česká Lípa nenaplnilo podmínky výjimky
a porušilo by předpisy evropského soutěžního práva
jak v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak v oblasti nedovolené státní
podpory,“ píší ve společném
prohlášení zastupitelům
předseda občanského sdružení Oživení Martin Kameník a ředitel Transparency
International ČR David Ondráčka.
Předně poukazují na skutečnost, že evropské právo
vylučuje, aby se za takový
podnik považoval subjekt,
kde obec drží více jak čtvrtinový podíl na majetkový
či hlasovacích právech, což
je právě tento případ. Druhý
problém je podle zmíněných
organizací v tom, že malým
nebo středním podnikem

nemůže být dceřiná společnost tak obrovského společnosti, jakou je semilský
BusLine.
ALE ÚOHS ŘEKL...
Podnět k prošetření případu
nedávno Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže podal
Liberecký kraj. Úřad následně konstatoval, že neshledává důvody pro zahájení správního řízení z moci
úřední. „Jinými slovy, město
Česká Lípa ve svých krocích
postupuje v souladu s platnými zákony,“ uvedlo následně město ve svém prohlášení.
„Že ÚOHS v této fázi
správní řízení nezahájil, není překvapivé. ÚOHS rozhoduje až v situacích, kdy již
došlo k porušení zákona,
což se v tuto chvíli ještě ani
stát nemohlo (není podepsaná smlouva; pozn. red).
Vedení města však neváhá
postup ÚOHS interpretovat
po svém a tvrdit občanům,
že ÚOHS považuje postup
města za souladný se zákonem,“ odpovídají neziskové
organizace ve své výzvě.
Domnívají se, že městu
hrozí po podepsání smlouvy
o přepravě pokuta až 20
milionů korun.
„Podle nás a našich právníků je postup v pořádku.
Když na nás chce pořád někdo útočit, tak ať si útočí,“
říká místostrarostka České
Lípy Alena Šafránková.

6,9 %

U nás bez nepříjemných překvapení – úrok
nepřeroste 6,9 % s RPSN 7,3 %.
Úrok garantujeme u každé nové půjčky nad 200 000 Kč.

S námi můžete počítat
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Výše úvěru 200 000 Kč, 108 splátek, měsíční splátka 2 491 Kč, roční úroková sazba 6,9 %, poplatek za poskytnutí úvěru
1 295 Kč, RPSN 7,3 % p. a., celková částka splatná spotřebitelem 270 337,67 Kč. U částek vyšších než 300 000 Kč musí být
doložen souhlas manžela/ky. U částek vyšších než 500 000 Kč musí být v žádosti uveden spolužadatel, a to manžel/ka
nebo jiná osoba. Garantovaná roční úroková sazba 6,9 % je platná pro nové úvěry od 200 000 Kč včetně. Tato nabídka
není závazná. Akce platí do 31. 12. 2017.
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