VĚSTNÍK ANNO JMK
4/ 2017

Příjemné jarní dny, přátelé z neziskových organizací, milí členové,
zdravíme Vás z brněnské kanceláře ANNO JMK a přinášíme aktuální zprávy.

Zajímavá nabídka k nám přišla z Fondu dalšího vzdělávání. Projekt Cesta pro mladé nabízí
propojení studentů VŠ a SŠ s organizacemi a firmami v rámci získání potřebné praxe.

Česká apiterapeutická společnost, z. s. Vás ještě jednou srdečně zve na

3. Apiterapeutický den 2017,
který se koná dne 1. dubna 2017 v hotelu Zámeček v Mikulově
http://www.zamecekmikulov.cz.
Program
(změna tématu přednášek nebo jejich sledu vyhrazena)
9.00 - Zahájení + představení ČAPIS (M.Gottvald, DiS., předsedkyně ČAPIS)
10.00 - Dr. Terč (V. Terč, potomek pana Dr. Terče – zakladatele moderní apiterapie, člen ČAPIS)
coffeebreak
11.00 - Úvod do apiterapie (MVDr. J.Marek, včelařská a veterinární sekce ČAPIS)
oběd
13.30 - Výrobní realizace v apiterapii (Mgr. M.Zástěra, řemeslnická sekce ČAPIS)
14.30 - Apidomky z terapeutického hlediska (Mgr. et Bc. M. Jindrová, terapeutická a vzdělávací
sekce ČAPIS)
coffeebreak
15.30 - Hojení ran X Manukový med (G. Hiklová, přednášející odborník v oblasti vč. produktů a
apiterapie, jednatelka ČAPIS)
16.30 - Diskuze + Ukončení
Vstupné:
400,- Kč/os. při platbě předem (člen ČAPIS / SAPIS 300,- Kč)
450,- Kč/os. při platbě na místě (člen ČAPIS / SAPIS 350,- Kč)
Cena zahrnuje: program + dopolední a odpolední coffeebreak + oběd (polévka a hlavní jídlo – na
výběr maso/veget).
Ubytování fakultativní, cena 650,- Kč/os/noc se snídaní (k dispozici 1-2 lůžkové pokoje, v případě
jednolůžkového příplatek 100,-Kč).
V sobotu večer a v neděli navazuje program vyhrazený pouze pro členy ČAPIS/SAPIS.

Noví členové
Řady členských organizací Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje,
z. s. rozšířily začátkem letošního roku další dvě organizace.
Na nejbližší schůzi Výkonného výboru budou přijati za členy:
Základní škola a Mateřská škola Pramínek o. p. s. se sídlem v Brně- Bystrci a
Hospic sv. Alžběty o. p. s. v Brně na Kamenné ulici.
Členství naopak v březnu 2017 po dlouholeté spolupráci ukončilo Mateřské a rodinné centrum
Dymáček.

Tak to je vše, přejeme Vám krásné jaro a radostné velikonoce.
Z kanceláře ANNO JMK Vás zdraví

Zdeňka Veselá

