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Konference Profesionálové v neziskovkách! 
Konference „Profesionálové v neziskovkách – to 
nejlepší, co mohou odborníci z byznysu a 
neziskovek společně vytvořit“ je určena všem, 
Nejbližší akce se uskuteční ve čtvrtek 5. září v 
Ostravě a v úterý 10. září v Českých Budějovicích. 
Registrace na obě jsou již otevřené. Následně 
chystáme 2. října 2013 akci v Hradci Králové. 
Registrace bude spuštěna v nejbližší době. Více 
informací zde: 
http://www.profesionalovevneziskovkach.cz/ 
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http://www.zdravestromy.cz./
http://www.profesionalovevneziskovkach.cz/registrace/
http://www.profesionalovevneziskovkach.cz/
http://www.umenivybirat.cz/
http://www.umenivybirat.cz/
http://www.umenivybirat.cz/
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http://www.thelastoceanfilm.com/watch-the-last-ocean-now/
http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/z-medii/pavel-franc-na-tedx-brno
http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/z-medii/pavel-franc-na-tedx-brno
http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/z-medii/pavel-franc-na-tedx-brno
http://calla.cz/
http://calla.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/novy-adresar-mistnich-zemedelcu-primo-do-vaseho-mobilu
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/novy-adresar-mistnich-zemedelcu-primo-do-vaseho-mobilu
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hnutiduha.bioadresar
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hnutiduha.bioadresar
mailto:info@osn.cz
http://www.zelenykruh.cz/cz/tiskove-zpravy/jak-na-velkou-vodu-se-dozvite-na-ekofestivalu/
http://www.zelenykruh.cz/cz/tiskove-zpravy/jak-na-velkou-vodu-se-dozvite-na-ekofestivalu/
http://pro-bio.cz/Aktuality/Zari---Mesic-biopotravin/
http://www.mesicbiopotravin.cz/
http://pro-bio.cz/Aktuality/Bioakademie-2013-Soucasne-trendy-ekologickeho-zemedelstvi-v-praxi/
http://pro-bio.cz/Aktuality/Bioakademie-2013-Soucasne-trendy-ekologickeho-zemedelstvi-v-praxi/
http://sever.ekologickavychova.cz/slavnostni-otevreni-ekocentra-dotek-a-otevrene-muzeum/
http://sever.ekologickavychova.cz/slavnostni-otevreni-ekocentra-dotek-a-otevrene-muzeum/
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Svátek ekozemědělců poprvé v centru Prahy: 
20. a 21.9.!  
Výraznou inovaci  přichystali letos organizátoři 
tradičního pražského biojarmarku ekofarem! 
Jubilejní, již dvacátý, ročník této naší nejstarší, 
největší a de facto tedy republikové sezónní 
přehlídky bioprodejců se tentokrát má konat jinak 
a jinde: jako vícežánrový BIOFEST v prostorách  
Paláce Lucerna v těsném sousedství Václavského 
náměstí  – jen termín zůstává nezměněn: třetí 
víkend v září, tj.  pátek 20. a sobota 21. září. 
Rozšířené pojetí akce počítá s pátečním 
zahájením prodeje v 10 hodin, se sobotním pak 
v 9 hodin. Prvního dne skončí akce v 19 h, 
druhého pak v 17 hodin. Pražský svátek BIO, 
obvykle dominantní akce Září – Měsíce 
biopotravin a ekologického zemědělství, chce 
opanovat pasáž mezi Štěpánskou a Vodičkovou 
ulicí, sál v patře, kavárnu kina, Klub Koníček i 
restauraci Monarchie, posilující již nyní na 
jídelníčku biogastronomii. Více zde. 

http://www.cyklojizdy.cz/
http://solarniliga.cz/wp/?p=522
http://www.auto-mat.cz/2013/07/sobota-21-zari-praha-se-na-jeden-den-stane-jinym-mestem/
http://www.auto-mat.cz/2013/07/sobota-21-zari-praha-se-na-jeden-den-stane-jinym-mestem/
http://www.veronica.cz/?id=3&i=1027
http://www.ochranazvirat.cz/882/czech/clanek/svetovy-den-zvirat-2013/
http://www.ochranazvirat.cz/882/czech/clanek/svetovy-den-zvirat-2013/
http://www.forumochranyprirody.cz/
http://www.veronica.cz/?id=167&i=227
http://www.veronica.cz/?id=167&i=227
mailto:pleskacka@email.cz
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http://www.inovaceprospolecnost.cz/social-innovation-camp/current
http://pro-bio.cz/Aktuality/Hleda-se-spolehlivy-farmar-na-zeleninovou-farmu/
http://pro-bio.cz/Aktuality/Hleda-se-spolehlivy-farmar-na-zeleninovou-farmu/
mailto:romidoub@seznam.cz
http://r.kalivoda@centrum.cz/
http://www.brontosaurus.cz/struktura-a-organizace/dobrovolnicke-centrum
http://www.mapy.cz/#q=Hv%25C4%259Bzdov%25C3%25A1%252010%2520Brno&t=s&x=16.625567&y=49.200818&z=15&d=addr_8901187_1
http://www.brontosaurus.cz/aktuality/163-hledame-koordinatora-dobrovolniku
http://www.zelenykruh.cz/cz/aktuality/hledame-fr/

