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Valašská beseda

Zdravím všechny přátele, příznivce a klubové členy Jarila a dovoluji si poslat
nový díl Valašské besedy s Petrem Chelčickým Hradilem 

o ploskořezech a bio-komplexech

Petr Chlčický Hradil je mimo jiné velký propagátor organického země-dělství.
Věnuje se osvětové činnosti v oblasti pěstování konopí. Sám konopí pěstuje na
rodovém statku v Bílých Karpatech. Jeho žena vyrábí konopné oděvy a další
praktické výrobky z konopí.

Jaro je tady tak hurá na zahradu

Publikace o ploskořezech - Země-věda

http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f7a3066366334
https://youtu.be/uiWWD5_fK6o
https://www.kluboz.cz/fotky15794/V.V.Fokin_Zeme-Veda.pdf


Informační publikace o bio-komplexech

zde je možno ploskořezy objednat

Klub organického Země-dělství (dále jen Klub OZ)

České republiky se sídlem ve Zlíně vznikl jako mezinárodní partner Vše-
ukrajinského občanského sdružení „Klub organického zemědělství“ s hlavním
centrem v Kyjevě. Tento klub má jen na území Ukrajiny přes 70 regionálních klubů
a ke dnešku kolem 80.000 registrovaných členů. Další kluby vznikly také v Rusku,
Bělorusku a Kazachstánu. Klub vydává v nákladu 13.500 výtisků časopis „K zemi s
láskou“, kde se čtenáři dozvídají o zajímavých vynálezech, zlepšeních,
zkušenostech a názorech. Na první pohled se nabízí srovnání s naším známým
časopisem „Receptář“ či „Receptář prima nápadů“. Ovšem jen na první pohled,
neboť záhy je zřejmý přesah – zde se jedná o skutečnou filozofii života.

Co je na celém tom výjimečném východním sdružení velmi zajímavé, že u jeho
zrodu stál jedinečný zahradní nástroj, který se v „Rejstříku objevů a vynálezů
Ruska“ oficiálně jmenuje „Ruční nářadí na obdělávání půdy Fokina“.

Na hlavní stránku webu kluboz.cz

Co je Valašská beseda?
Seriál Valašská beseda, vzniká v produkci MIKUMI PRODUCTION což je nezávislý
internetový kanál kde jsou zváni umělci, řemeslníci nebo jinak zajímaví lidé
zejména z oblasti Valašska.

Kanál Mikumi-cz obsahuje také řadu videí, která vznikla jen tak pro zábavu.
Dřívější díly Valašské besedy naleznete po prokliku na obrázek níže

https://www.kluboz.cz/fotky15794/Harmonizujici-bio-komplexy.pdf
https://www.kluboz.cz/kluboz/eshop/1-1-UZITECNE-PLOSKOREZY
https://www.kluboz.cz/kluboz/eshop/1-1-UZITECNE-PLOSKOREZY
http://www.kluboz.cz/
http://www.mikumi.cz/beseda.html


Logo obrázku Valašské besedy naleznete také na úvodní straně webových
stránek www.relaxklubjarilo.cz

Na hlavní stránku webu mikumi.cz

Na hlavní stránku webu relaxklubjarilo.cz

Relax klub jarilo, o.k.

mailto:jarilo@volny.cz
http://www.mikumi.cz/beseda.html
http://www.mikumi.cz/index.html
http://www.mikumi.cz/index.html
http://www.relaxklubjarilo.cz/


Halenkov 318, Halenkov
Czech Republic

jarilo@volny.cz

Tento e-mail jste obdrželi, protože jste se
zaregistrovali jako člen občanského

klubu nebo jste provedli registraci na našich
webových stránkách.

Odhlásit se
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