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Úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři e-Věstníku,
snad jste si užili poetické a ozdravné léto a
vrátili jste se do svých domovů, popisných
čísel a hlavně ke svým včelkám celí a plní
nových zážitků a inspirací. Přidáme k tomu
jedno velmi stručné a rychlé číslo Věstníku.
Během prázdnin se toho stalo dost,
proběhly letní školy, vyšlo Včelařství II i

Včelkovánky – omalovánky pro nejmenší s
protagonistkou, která se nakonec jmenuje
Bíďa. PSNV-CZ představila svoji činnost
na veřejnosti, naposledy na nedávné
výstavě Země živitelka v Českých
Budějovicích. K tomu všemu se ještě
vrátíme v dalších číslech. Nyní je aktuální
akce Med roku 2017…
redakce

Ze Společnosti
Med roku 2017 je za dveřmi

Už jsme zvali ve Věstníku, v Moderním
včelaři, v sítích i na webu, takže jsme
přesvědčeni, že všichni vědí. Nicméně
znovu si dovolíme zopakovat, že vše o akci
najdete na samostatném webu.
Program odborné konference, jež má letos
obzvlášť aktuální téma, je zde.

Mimochodem: mrkněte na další fotky (zde
a zde) z loňského ročníku…
Zdá se, že letos byl velký zájem o soutěž
medů, přihlášeno je na 170 vzorků.
Pokud si o víkendu 16. či 17. září najdete
cestu do Brna, jste vítáni. A klidně tohle
pozvání šiřte i dál. S díky
redakce
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Mezinárodní apiterapeutická konference už také není daleko
Když už jsme u toho připomínání a zvaní, je
pak logické zmínit i další velkou akci,
kterou PSNV-CZ na podzim chystá, a to ve
Kdyni 28. a 29. října jako poctu zakladateli
novodobé apiterapie MUDr. Filipu Terčovi

(Tertschovi).
Podrobnosti
samostatném webu.
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Varia čili různé
Alej roku
Aby to nebylo jen o Medu roku 2017,
připojíme ještě pozvání k 7. ročníku soutěže

Alej roku 2017, kterou pořádá sdružení
Arnika. Podrobnosti najdete na jejím webu.
redakce
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