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Pokud se Vám tento e-mail nezobrazuje správně, klikněte prosím zde.

10/2018

Milí příznivci, milé příznivkyně NaZemi,

připravte si dobrou kávu – třeba podle našich video návodů, jež naleznete níže v
newsletteru, pohodlně se usaďte a podívejte se, na jakých krásných místech visela na
začátku října výstava Naše boty. Za prozkoumání jistě stojí i náš web www.pribehbot.cz.
Líbí se vám, co děláme a rádi byste se s námi na tom podíleli? Pak vás s radostí uvítáme
jako naše nové dobrovolníky či dobrovolnice, anebo pojďte coworkingovat do našeho
Obchodu NaZemi v Brně.

Pěkný barevný podzim
Gabriela Štěpánková
www.nazemi.cz

Jak si správně připravit
espresso či french press

Víte, že naše Fair Café se skvěle hodí na
přípravu espressa? Natočili  jsme pro vás video
návod, jak si takové espresso dobře připravit i
v domácích podmínkách. Pamatovali jsme však
i na ty, kteří preferují přípravu ve french
pressu. Děláte si ho správně? Odpověď
najdete v našem druhém videu.

Dobrovolníci a dobrovolnice
wanted

Přihlaste se nám jako dobrovolníci či
dobrovolnice a získejte tak cenné zkušenosti v
naší neziskové organizaci. Dobrovolničit v
NaZemi může každý, kdo se zajímá o naše
témata a má chuť nám věnovat trochu svého
volného času. Společně najdeme činnost, která
vás bude bavit a zároveň pomůže naplňovat
cíle, které si v NaZemi klademe. V případě
zájmu pište na ondrej.stejskal@nazemi.cz.

Nabízíme coworking v
Obchodě NaZemi

http://www.nazemi.cz/
https://mailchi.mp/ef06942ef1bc/jak-si-sprvn-pipravit-espresso-i-french-press-jnov-newsletter-nazemi?e=aa20a169b2
http://www.nazemi.cz/
https://www.facebook.com/nazemicz/videos/341119869791282/
https://www.facebook.com/nazemicz/videos/341119869791282/
https://www.youtube.com/watch?v=gUR-8bRnvXw
http://www.faircafe.cz/
https://www.nazemi.cz/cs/stante-se-dobrovolnikem-v-nazemi
https://www.nazemi.cz/cs/stante-se-dobrovolnikem-v-nazemi
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Prozkoumejte s námi příběh
bot

Navštivte náš interaktivní web
www.pribehbot.cz! Ve fotogaleriích uvidíte, jak
vznikly možná i vaše boty. Můžete si zkusit
poskládat účtenku a odhalit tak, kdo na botách
vydělá nejvíc. Dozvíte se, co můžete sami
udělat pro změnu v obuvnickém průmyslu.

Můžete si také pustit videa, díky kterým zjistíte,
jak se vyrábí boty v Čechách nebo jak řeší
nákup bot uvědomělá spotřebitelka či jak
aktivní dokáže být v tématu odpovědné
spotřeby jedna ze škol. Web je určen všem,
kdo si kupují boty a chtějí vědět více informací
o pozadí jejich výroby.

Zajímavý může být také pro školy, které mohou
k tématu uspořádat výstavu či si stáhnout
vzdělávací lekci .

Hledáte místo na práci, kde dostanete zadarmo
dobrou kávu a wi-fi k tomu? Chcete pomoct
dobré věci a zároveň nemáte moc času? Pak
využijte naše coworkingové místo v Obchodě
NaZemi v Brně, který pomáhá spolufinancovat
naši další činnost. Otevírací doba obchodu je
12–18h, ale lze ji po domluvě upravit. V
případě zájmu pište na info@nazemi.cz či
volejte 770 114 758. Těšíme se na vás!

Jak probíhala Výstava na
stromech? Zjistíte v naší
fotogalerii

Češi a Češky průměrně ročně utratí za své
boty 3 000 Kč, a přitom většinou nevědí, kde a
za jakých podmínek vznikly. Příležitost
dozvědět se to, měli od 6. do 13. října na
výstavě fotografií v 70 parcích republiky. Díky
snímkům kolegy Stanislava Komínka mohli
nahlédnout do prostředí továren i sweatshopů
v indické Agře. Pro pedagogy a jejich studenty
jsme připravili vzdělávací lekci Naše boty. Jak
výstava vypadala na jednotlivých místech si
můžete prohlédnout ve fotogalerii tady.

Jsme na Facebooku - buďte tam s námi! Přidejte se k nám na stránkách:

NAZEMI | OBUJ SE DO TOHO | PODPORUJI FAIR TRADE |  UŠILI TO NA NÁS! 
FAIRTRADOVÁ MĚSTA

Sledujte nás na Twitteru.

Přihlaste si i náš Zpravodaj pro pedagogy a pedagožky či Zpravodaj
Obchodu NaZemi.

Sledujete naše úspěchy a fandíte naší práci? Podpořte nás nákupem v
našem fairtradovém obchodě!

https://www.pribehbot.cz/cs
https://www.pribehbot.cz/
https://www.nazemi.cz/sites/default/files/vzdelavaci_lekce_poznej_sve_boty.pdf
http://www.nazemi.cz/obchod-nazemi
http://www.nazemi.cz/obchod-nazemi
https://www.facebook.com/121542381258606/photos/?tab=album&album_id=1946449952101164
https://www.nazemi.cz/sites/default/files/metodika_nase_boty.pdf
https://www.facebook.com/pg/nazemicz/photos/?tab=album&album_id=1946449952101164
http://www.facebook.com/nazemicz
https://www.pribehbot.cz/cs
http://www.facebook.com/podporujifairtrade
http://www.facebook.com/usilitonanas
http://www.facebook.com/fairtradovamesta?v=wall
https://twitter.com/NaZemicz
http://www.nazemi.cz/cs/newsletter
http://obchod.nazemi.cz/
http://obchod.nazemi.cz/
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Přeposlali vám tento newsletter známí a chcete jej  dostávat sami? Zaregistrujte se na webových
stránkách www.nazemi.cz nebo napište na info@nazemi.cz.

Pokud už Newsletter NaZemi nechcete nikdy dostat, odhlaste se z adresáře NaZemi.

NaZemi, www.nazemi.cz, e-mail: info@nazemi.cz
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