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Milí čtenáři,
jako jeden z doprovodných programů k probíhající venkovní výstavě před knihovnou 
UDRŽITELNOST JAKO MOŽNOST – ŽIVOT V BAVLNĚ jsme pro vás připravili malý 
kvíz. Pokud zodpovíte správně otázky a kvíz nám do 9. 10. odevzdáte v knihovně nebo zašlete 
na e-mail knihovna@mekuc.cz, postupujete do slosování. Ze všech správných odpovědí 
vylosujeme tři z vás, kteří získají výrobky s puncem fairtrade (např. čokoláda, čaj, káva).  
Podrobnosti Vám sdělí knihovnice.
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1.  Co lépe definuje současný 
model pěstování bavlny?

a)  Rozumné hospodaření, které 
je v souladu s poptávkou 
oděvního průmyslu

b)  Necitlivý přístup k přírodě 
a pěstitelům

2.  Kolik kilometrů příze je 
potřeba k výrobě jednoho 
standardního bavlněného 
trička na dospělého 
člověka?

a)  Necelé 4 km
b) 3 – 5 km 
c) 7 – 9 km

3.   Český textilní a oděvní 
průmysl byl před rokem 
1989 tahounem naší 
ekonomiky. Tenkrát v ČR 
pracovalo v textilním 
průmyslu okolo 200 000 
lidí, dnes je to přibližně 
29 000. Z jakého důvodu 
tomu tak je?

a)  Typického člověka 21. stol. 
nezajímá móda a oblečení 
vlastní jen v množství, které 
skutečně potřebuje

b)  Výroba textilií i jejich další 
zpracování jsou přesunuty 
do levnějších lokalit, kde lidé 
pracují za nízké mzdy, přesčas 
a v nedůstojných podmínkách

4.  Textilní průmysl je náročný 
na vodu. Na výrobu 
jednoho trika je zapotřebí:

a) 2700 litrů vody 
b) 1000 litrů vody 
c) 700 litrů vody

5.   Co pěstitelům poskytuje 
systém FAIRTRADE?

a)  Pěstitelé mohou díky tomuto 
systému najímat na práci děti

b)  Pěstitelé mají garantované 
minimální výkupní ceny bavlny 
a sami hlasují o využívání 
bonusového fairtradového 
příplatku

c)  Pěstitelé mohou díky tomuto 
systému vyplácet za stejnou 
práci ženám dvakrát vyšší mzdu 
než mužům

6.   Co se rozumí pod pojmem 
udržitelná bavlna?

7.   Kolik českých výrobců 
vyrábí oděvy z férové 
bavlny?

a) 0 výrobců 
b) 3 výrobci 
c) 6 výrobců

Zde, prosím, uveďte číslo svého  
čtenářského průkazu.


