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PŘÍLOHY 

Příloha číslo 1. : Příklady typů ochranných známek pro 

označení výrobků Fair trade  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

NaZemi - společnost pro fair trade: Jak se pozná fair trade. 

[online]. 2010. [cit. 2012-20-04]. Dostupné z WWW : 

http://www.fairtrade.cz/cz/29-jak-se-pozna-fair-trade/  

http://www.fairtrade.cz/cz/29-jak-se-pozna-fair-trade/
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Příloha číslo 2 : Ukázka současné umělecké kritiky 

konzumního života  

 

Text písně skupiny JaksiTaksi s názvem Spotřebitel:  

 

Tak už ze mě máte co jste vždycky chtěli mít,  

 umím zajít do krámu a zboží nakoupit.   

 Mám svý vlastní peníze tak můžu zaplatit,   

 a vy mi zase umíte tak dobře poradit.  

 Vím jakou pastu koupit abych měl vždy pěkný úsměv,   

 která guma na žvýkání přinese mi úspěch.   

 Koupím hlavně ty s křidélky, i když nevím k čemu jsou,   

 jsou ultra malé, ultra lehké snad mi štěstí přinesou.   

 

 U pracích prášků stojím a řeším dilema,   

 který by mi nevybělil modrý kalhoty do běla.   

Telefony mobilní vezmu všechny typy,  

budu si pak posílat pro trapný vtipy.   

 

 Refrén: 

 S nákupní taškou pospíchám,   

 nažhavenej jsem že ani nedýchám.   

 Shrabuju zboží z regálů,   

 jsem hrozně rád že tohle všechno tady dostanu.   

 Věci potřebné i věci potřebné méně, všechno je jen otázkou množství 

mých peněz.   

 Ale nečetl jsem nikde v žádným návodu, zda to všechno vážně 

potřebuju k svému životu.   

 

 A na záchodě ode dneška budu sedět rád,  

 všechno to tam bude vonět stačí jenom nastříkat,   

 spreje k tomu určené pomeranč kiwi mellon,   

 když to bude dobře vonět dám si to i na svý tělo.   
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 A tak silanizuju s králíčkem v posteli,  

 s fialovou krávou se o čokoládu rozdělím.  

 Jogurt obsah nula všeho který přesto nasytí tě,   

 pak odjedu autem jehož motor vůbec neslyšíte.  

 

Refrén (2krát): 

 S nákupní taškou pospíchám,   

 nažhavenej jsem že ani nedýchám.   

 Shrabuju zboží z regálů,   

 jsem hrozně rád že tohle všechno tady dostanu.   

 Věci potřebné i věci potřebné méně, všechno je jen otázkou množství 

mých peněz.   

 Ale nečetl jsem nikde v žádným návodu, zda to všechno vážně 

potřebuju k svému životu (životu)... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text byl použit s písemným souhlasem členů kapely 

JaksiTaksi 

JaksiTaksi: Album Online [CD-ROM]. Vydavatelství: MR. Risk 

Records, 2001.  

 


