PYRAMIDY V EVROPĚ A V ČR
mezinárodní setkání a konference

ZNOJMO 12 – 14.6. 2015
místo konání přednášek: ZŠ, Jezuitské nám. 1, Znojmo
ubytování účastníků z ČR: internát MŠ, ZŠ, PrŠ, Veselá 8, Znojmo
PROGRAM:
pátek 12.6.
17:00 – 19:30 příjezd a ubytování v internátu MŠ, ZŠ a PrŠ, Veselá 8 (v centru města)
18:00 – 19:30 večeře v přízemí v jídelně internátu (formou švédských stolů)
20:00 – 22:00 hodin ZŠ (sál v přízemí vpravo), Jezuitské nám. 1 (3 minuty od internátu)
RNDr. Mgr. Hana Sar Blochová: přivítání účastníků a úvodní přednáška Pyramidy v ČR
sobota 13.6.
7:30 – 8:30 snídaně v přízemí v jídelně internátu
8:45 – 13:00 prohlídka pyramid a praktický nácvik jejich detekce v oblasti Šobesu
společný odjezd autobusem od Lázní do Hnánic, odsud cca 5 km pěšky (tam i zpět)
(rozdělení účastníků na dvě skupiny, které se vystřídají na prohlídku ruin pyramid nad
Šobesem a na workshop s nácvikem detekce pyramid v terénu)
Ing. Jaroslav Růžička (ČR): výuka detekce pyramid v terénu pod Šobesem (Podyjí)
RNDr. Mgr. Hana Sar Blochová (ČR): prohlídka ruin pyramid v oblasti Šobesu
13:30 – 14:30 společný oběd (z důvodu úspory času je zajištěno společné stravování se
dvěma druhy jídel – masité a vegetariánské, upřesnění na místě)
15:00 – 19:00 přednášky v sále ZŠ (přízemí vpravo), Jezuitské nám. 1 (3 min. od internátu)
Valerij Uvarov (Rusko): Pyramidy a jejich hluboký pozitivní vliv na lidské bytí (výzkumy a
novodobé stavby pyramid v Rusku) od 15:00 hodin
Klaus Dona (Rakousko): Přítomnost mimozemských civilizací na Zemi v minulosti (ukázky ze
soukromých uměleckých sbírek ze Střední Ameriky aj.) od 17:00 hodin
19:00 – 20:00 večeře – v přízemí v jídelně internátu (formou švédských stolů)
20:30 – 22:00 Znojemský hrad, Sál předků (ve spolupráci s Městským muzeem ve Znojmě)
Koncert středověké a intuitivní hudby a ochutnávka znojemských vín.
Hrají a zpívají:
Hana Sar Blochová (zpěv, harfa, psalterium), Ondřej Smeykal (gongy, didjeridoo, perkuse)
neděle 14.6.
7:30 – 8:30 snídaně – v přízemí v jídelně internátu
9:00 – 12:00 prohlídka znojemského podzemí a kaple sv. Václava (2 skupiny)
12:30 – 13:30 společný oběd (z důvodu úspory času je zajištěno společné stravování se
dvěma druhy jídel – masité a vegetariánské, upřesnění na místě)
14:00 – 17:00 prohlídka znojemské rotundy či okolí a kláštera v Louce (s detekcí)
INFORMACE: hana@sar-blochova.cz, +420 724 054 727, www.pyramidycr.cz

