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

04/2018

Milí příznivci, milé příznivkyně NaZemi,
 
doufáme, že se s vámi setkáme v sobotu 12. května na Férové snídani, která proběhne na
více než 160 místech republiky. Užitečný pro vás může v této souvislosti být náš návod jak
poznat fairtradové výrobky či odkaz na slevu v Obchodě NaZemi .
K dobré fairtradové kávě či čaji si můžete pustit náš dokument Ve stínu Taj Mahalu, který
je opět online. Doporučujeme také reportáž slovenského rozhlasu či České televize o naší
cestě do Indie, kde jsme zkoumali podmínky výroby bot.
 
Pěkné dny
Gabriela Štěpánková
www.nazemi.cz

Jak poznat fairtradové
výrobky

Fairtradové výrobky poznáme nejsnadněji
podle modrozelené certifikační známky
FAIRTRADE® přímo na obalu produktu.
Existuje však i zboží bez certifikační známky,
které také naplňuje principy fair trade. Pro
spotřebitele a spotřebitelky není snadné ho
rozpoznat. Proto jsme pro vás připravili
následující návod, který najdete zde.

Podívejte se na nás v televizi
či si poslechněte rozhlasovou
reportáž o výrobě bot

Zapište si do kalendáře: v
sobotu 12. května snídám
férově!

Největší piknik na podporu fairtradových a
lokálních pěstitelů – Férová snídaně – je opět
tu. Na Světový den pro fair trade, v sobotu 12.
května, proběhne jeho již osmý ročník. Přidejte
se k nám a přijďte vyjádřit svůj zájem o
pěstitele a pěstitelky, jejichž plodiny se
dostávají na náš stůl. Přihlásit se můžete i jako
organizátor či organizátorka a uspořádat
snídani ve vašem městě či obci. Už máme
registrovaných 168 míst, což je více než loni.
Vezměte své poklady a dorazte. Těšíme se na
vás!

http://www.nazemi.cz/
https://mailchi.mp/ebe5c6d115b8/jak-poznat-fairtradov-vrobky-reporte-o-vrob-bot-frov-sndan-dubnov-newsletter-nazemi?e=aa20a169b2
https://www.nazemi.cz/cs/ferova-snidane-pojdte-s-nami-na-piknik
https://www.nazemi.cz/cs/jak-poznat-fair-trade
https://www.nazemi.cz/cs/jak-poznat-fair-trade
https://obchod.nazemi.cz/
https://obchod.nazemi.cz/5-fair-cafe
https://obchod.nazemi.cz/6-caje
https://www.youtube.com/watch?v=6yENw6bZSmc
http://slovensko.rtvs.sk/relacie/162308/po-stopach-topanok
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10800462866-obcanske-noviny/218562248430011-obuli-se-do-toho
http://www.nazemi.cz/
https://www.nazemi.cz/cs/jak-poznat-fair-trade
https://youtu.be/5m381Yjxadg
https://www.nazemi.cz/cs/ferova-snidane-pojdte-s-nami-na-piknik
https://www.ferovasnidane.cz/
https://youtu.be/5m381Yjxadg
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Redaktorka Pavla Lényiová za námi přijela do
Brna z Bratislavy natočit podklady pro
jedinečný audio reportážní pořad Po stopách
topánok. Ten odvysílal slovenský rozhlas
RTVS jako připomínku pětiletého výročí zřícení
továrního komplexu Rana Plaza v Bangladéši,
kde zahynulo téměř 1200 dělníků a dělnic,
kteří šili oblečení pro známé značky.
Pracovních podmínek a našich aktivit v této
oblasti se týkal také jeden díl Občanských
novin,  jež odvysílala Česká televize.

Doporučujeme z novinek v
knihovně NaZemi

V naší knihovně  najdete více než 50 nových
knih zaměřujících se na globální vzdělávání,
témata důstojných pracovních podmínek, fair
trade či odpovědné spotřeby. Přinášíme tip na
jednu z nich, a to Život, s.r.o. aneb Jak si
korporace podmanily svět a jak si ho
vzít nazpátek  od Douglase Rushkoffa. Autor
zkoumá, jak se z korporací, původně
abstraktních právních entit, stala skutečnost,
která dominuje současnému životu, jak jsme
přišli o bezprostřední vztah k hodnotám, které
vytváříme. Rushkoff dává naději, ukazuje, že
nemusí jít o trvalý stav, že tyto vztahy je
možné obnovit.

Obchod NaZemi: káva,
čokoláda a kávové balíčky se
slevou

Blíží se Světový den pro fair trade (12. května)
a s ním i online kampaň 14 dní pro Fairtrade,
která proběhne od 30. dubna do 13. května.
Obchod NaZemi se do ní zapojuje formou 10%
slevy na kávu a všechny potravinové produkty
s kávou – zakoupené přes e-shop. Konkrétně
se jedná o tyto produkty: Fair Café 1 kg, Fair
Café 500 g, Fair Café 250 g, Fair Café mletá
250 g,  čokoláda Seed and Bean hořká
espresso a kávový balíček.  Máte tak
jedinečnou příležitost nakoupit si na Férovou
snídani.

Jak se šijí boty v Indii

Náš krátkometrážní dokument Ve stínu Taj
Mahalu (12 minut, česky), který  natočili
Stanislav Komínek a Adam Čajka během roku
2017, je opět online. Přečtěte si,  co stálo za
jeho natočením či si prohlédněte pár fotek ze
zákulisí jeho vzniku. Samotný dokument si
můžete pustit zde. Dozvíte se, za jakých
podmínek šijí firmy jako například Baťa,
Deichmann nebo Lasocki v Indii svoje boty pro

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10800462866-obcanske-noviny/218562248430011-obuli-se-do-toho
http://slovensko.rtvs.sk/relacie/162308/po-stopach-topanok
http://slovensko.rtvs.sk/relacie/162308/po-stopach-topanok
https://www.facebook.com/RTVS.sk/?fref=mentions
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10800462866-obcanske-noviny/218562248430011-obuli-se-do-toho
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10800462866-obcanske-noviny/218562248430011-obuli-se-do-toho
https://www.nazemi.cz/cs/knihovna
https://obchod.nazemi.cz/
https://obchod.nazemi.cz/fair-cafe/103-fair-cafe-zrnkova-kava-nazemi-1kg-8594444441000.html
https://obchod.nazemi.cz/home/455-fair-cafe-zrnkova-kava-nazemi-500g-8594444440500.html
https://obchod.nazemi.cz/home/157-fair-cafe-zrnkova-kava-nazemi-250g-8594444440250.html
https://obchod.nazemi.cz/home/456-fair-cafe-mleta-kava-nazemi-250g-8594444450250.html
https://obchod.nazemi.cz/home/456-fair-cafe-mleta-kava-nazemi-250g-8594444450250.html
https://obchod.nazemi.cz/home/484-sb-s-citronem-a-makem-bila-cokolada-5060137140272.html
https://obchod.nazemi.cz/home/484-sb-s-citronem-a-makem-bila-cokolada-5060137140272.html
https://obchod.nazemi.cz/darkove-balicky/557-kavovy-balicek.html
https://www.ferovasnidane.cz/
https://www.ferovasnidane.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=6yENw6bZSmc
https://www.nazemi.cz/cs/dokument-ve-stinu-taj-mahalu
https://www.youtube.com/watch?v=6yENw6bZSmc
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evropský trh.

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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