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

07–08/2018

Milí příznivci, milé příznivkyně NaZemi,

dovolte, abychom vás pozvali na naši říjnovou výstavu o podmínkách výroby bot. Jejími
organizátory či organizátorkami se můžete stát i vy. V říjnu také rozbíháme nový běh kurzu
Kritické myšlení a globální témata. Kdo ještě váháte s přihlášením, můžete se podívat na
video, jak to na kurzu chodí a v čem vám může být užitečný. Přinášíme vám rovněž tip na
knihu o základním nepodmíněném příjmu. V newsletteru najdete i video, které jsme natočili
speciálně pro ty, kteří chtějí vypilovat svůj postup přípravy kávy ve french pressu nebo
vůbec neví jak na to.

Za celé NaZemi
Gabriela Štěpánková
NaZemi

Vystavujte s námi na
stromech o lidech, kteří
vyrábí boty

Oslavte s námi 7. října Světový den důstojné
práce – v parku Výstavou na stromech o
podmínkách výroby našich bot. Zaregistrujte se
a staňte se organizátory či organizátorkami
výstavy. Již nyní máme přihlášeno 35 míst. I

Jak si správně udělat kávu ve
french pressu?

Jak si správně udělat kávu ve french pressu?
Podívejte se na naše video a budete mít jasno.
K přípravě kávy doporučujeme naše zrnkové
fairtradové Fair Café.

Zajímá vás univerzální
základní příjem? Půjčte si
knihu na toto téma z naší
knihovny

http://www.nazemi.cz/
https://mailchi.mp/1b17fcf2363b/jak-si-sprvn-udlat-kvu-ve-french-pressu-pozvnka-na-vstavu-co-je-to-univerzln-zkladn-pjem-ervencov-a-srpnov-newsletter-nazemi?e=aa20a169b2
https://www.nazemi.cz/cs
https://www.nazemi.cz/cs/vystava-na-stromech
https://www.nazemi.cz/cs/vystava-na-stromech
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh3TmAC_5hf8GjvV9YkRhcngBU1l04wktrHY4N_XHlXmrmtQ/viewform
https://www.facebook.com/nazemicz/videos/1862812437131583/
https://www.facebook.com/nazemicz/videos/1862812437131583/
https://obchod.nazemi.cz/5-fair-cafe
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díky vám se tak veřejnost bude mít možnost
dozvědět, jak v indických továrnách a
sweatshopech vznikají boty i pro český trh.
Autorem fotografií je kolega Stanislav Komínek,
který hovořil s tamními dělníky, majiteli továren
a místními experty. Z cesty natočil dokument
Ve stínu Taj Mahalu.

K výstavě připravujeme také vzdělávací lekci
Botový byznys, která bude ke konci září
zdarma ke stažení na našich webových
stránkách.

Jste si jistí, že nemáte žádné
předsudky? Otestujte se na
našem kurzu kritického
myšlení

Už se to blíží. Od října 2018 otevíráme další
běh kurzu Kritické myšlení a globální témata. V
kurzu budeme mimo jiné zkoumat původ
postojů a názorů vlastních i druhých, rozvíjet
dovednosti potřebné k vedení smysluplné
diskuze a informovanému rozhodování.
Podívejte se na video, jak to na kurzu chodí a
co vám může přinést. Další informace včetně
termínů a přihlášek najdete tady. Na našem
facebooku hodnotili dřívější účastníci a
účastnice kurz při jeho sdílení například takto:
„Mnoho mi rok s kritickým myšlením dal, tak
moc doporučuji…” nebo „Já na tomto kurzu
byla a byl skvělý.”

Kniha Materiální podmínky svobody od Daniela
Raventóse představuje myšlenku univerzálního
základního příjmu, který je ve své podstatě
občanských platem vypláceným nepodmíněně
každému členu společnosti. Má mu umožnit
svobodnější volbu pracovní činnosti, jíž se
hodlá věnovat. Autor sleduje vývoj myšlenky
základního příjmu od jejího prapůvodu,
definuje pojem a rozebírá případ státu Aljaška,
kde obyvatelé získávají z ropného fondu
pravidelnou, nepodmíněnou a individuální
dávku. Knihu je možné si půjčit v naší
knihovně na Kounicově 42.

O výrobě bot stručně v naší
aktualizované brožuře

Stáhněte si naši aktualizovanou brožuru o
podmínkách výroby bot Obuj se do toho! V pár
větách se dozvíte, za jakých podmínek vzniká
naše obuv a co můžeme my, firmy a politici
udělat pro pozitivní změnu. Jedná se o třetí
aktualizované vydání. Pokud vás téma zaujalo,
můžete se podívat také na náš interaktivní web
www.pribehbot.cz.

https://www.youtube.com/watch?v=6yENw6bZSmc
https://www.facebook.com/nazemicz/videos/234669557211574/
https://www.facebook.com/nazemicz/videos/234669557211574/
https://www.nazemi.cz/cs/kriticke-mysleni
https://www.facebook.com/nazemicz/videos/234669557211574/
https://www.facebook.com/nazemicz/videos/234669557211574/
https://www.nazemi.cz/cs/knihovna
https://www.nazemi.cz/cs/knihovna
https://www.nazemi.cz/sites/default/files/obuj_se_do_toho_brozura2018_3vydani.pdf
https://www.nazemi.cz/sites/default/files/obuj_se_do_toho_brozura2018_3vydani.pdf
http://www.pribehbot.cz/
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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!

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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