
AKCE 2. pololetí 2016 (červenec – prosinec) 
koncerty – přednášky – semináře – zájezdy 

 

bliţší info na www.sar-blochova.cz v sekci AKCE / koncerty, přednášky, semináře aj. 

 

  

ČERVENEC 
 

23.7. LAUF am Pegnitz (SRN) – Hana Blochová a Přemysl Vacek: koncert k 700. výročí 

narození Karla IV. v knihovně a na císařském hradě v rámci městských oslav  

 

25. – 31.7. SOLÁŇ – Letní soustředění školy praktické muzikoterapie (příjezd v pondělí 

25.7. dopoledne, zahájení ve 12:00 hodin, ukončení v neděli ve 14:00 hodin ) 

 

SRPEN 
 

5. – 14.8. JIHOMORAVSKÁ POUŤ – CESTA HVĚZDY (poutnické sdruţení) 

Znojmo – Hluboké Mašůvky – Moravské Budějovice – Ţeletava – Dačice – Kunţak – 

Jindřichův Hradec – Deštná – Choustník – Tábor  
 

Jihomoravská pouť bude v roce 2016 zahájena ve Znojmě.  

Sraz v pátek 5.8. mezi 19 – 20:00 hodinou před gotickým kostelem sv. Mikuláše  
 

pouť vede a doprovodný program zajišťuje Dr. Hana Blochová 

PŘIHLÁŠKY NA POUŤ – do 30.7. pouze na tel. 724054727 

 

 

ZÁŘÍ  
 

3. – 11.9. ZÁJEZD ANGLIE 2016 – Anglické katedrály a posvátná keltská místa    

9denní zájezd do východní a jihozápadní Anglie 

CK-Sen, průvodkyně Blanka Klusoňová, lektorka: Dr. Hana Sar Blochová 
 

Pro velký zájem se znovu uskuteční zájezd do Anglie, jenž bude oproti minulému rozšířen o 

středověké památky východní Anglie s nádhernými katedrálami. Poté navštívíme vybraná 

posvátná keltská  místa jihozápadní Anglie s megalitickými památkami, jež po sobě zanechaly 

zaniklé vyspělé civilizace, a znovu se podíváme i do Avalonu a Cornwalu, a to hlavně do míst 

spojených s odkazem apoštolek Ježíše, avalonských kněžek i krále Artuše.     

 

17.9. v 19:00 KARLŠTEJN, Rytířský sál: Večer pro Karla IV. – večer je určen císaři pro 

radost a potěšení, účinkují: Milena Steinmasslová: mluvené slovo, Hana Blochová: zpěv, 

gotická harfa a psaltérium (VSTUPENKY bude moţné rezervovat přes web hradu Karlštejna) 

 

18.9. v 10:00 TIŠNOV, Městské muzeum – zahájení výstavy, přednáška s ţivou středověkou 

hudbou Karel IV. a kult sv. Václava, Dr. Hana Blochová: slovo a hudba, v 17:00 hodin, 

Městské muzeum – slavnostní svatováclavský koncert: Písně doby Karla IV.  

a písně k oslavě sv. Václava, Hana Sar Blochová: zpěv, gotická harfa, psalteria 

 

http://www.sar-blochova.cz/


22.9. v 18:30 – 21:00 ČESKÉ BUDĚJOVICE, ul. Rudolfovská 34, Centrum setkávání – 

Egyptský chrám (chrámová mysteria, mystika, rituální zpěvy a tance starověkého Egypta), 

přednáška s ţivou hudbou, rezervace D. Celbová na tel. 605148913 

 

24.9. LOMNICE N.P. – Lomnický krok (hudební setkání písničkářů a world music), 

Husitský sbor, kaple a nebo místní kino 

 

25.9. v 10:00 – 16:00 HRADEC KRÁLOVÉ, hotel Černigov, nedaleko nádraţí, Zaniklé 

vyspělé civilizace a pyramidy v ČR, info a rezervace J. Sadilová na tel. 606477760 

 

27.9. v 19:00 PRAHA 1, Městská knihovna, malý sál, Mariánské náměstí 1 – KAREL IV.  

cyklus přednášek k 700. výročí narození Karla IV.: Slovanská duše Karla IV. a vliv 

znojemské rotundy na výzdobu hradu Karlštejna 
 

Markrabě Karel si za své vlády na Moravě jistě uvědomil slovanské kořeny rodu Přemyslovců 

po své matce, jež sahaly až do doby velkomoravské. Zřejmě ho zaujaly i románské malby ve 

znojemské rotundě, jež ho poté asi inspirovaly i k návrhu koncepce výzdoby hradu Karlštejna, 

kde byl prezentován kult sv. Václava i sv. Karla Velikého. 

 

ŘÍJEN 

 
1.10. JIČÍN, Duhová medicína – celodenní seminář (10:00 – 17:00 hodin) 

Spirituální harmonizace a léčení duše seminář z praktické muzikoterapie, praxe, dílna  

2.10. individuální muzikoterapie – v prostorách centra, stanovení času dohodou 
 

Uţití posvátných vokálů, krystalů a biblických olejů pro spirituální harmonizaci   
Posvátné vokály a krystaly byly ve starověku využívány společně s vykuřovadly  

a svatými oleji pro harmonizaci energetických obalů člověka a v mysterijní praxi. Energetické 

působení lidského hlasu v mantrách a evokacích lze využít také v muzikoterapii, arteterapii 

nebo aromaterapii, kde jsou navíc užity i tzv. biblické oleje. Seminář bude zaměřen na 

praktické využití všech prvků pro spirituální harmonizaci, muzikoterapii a v regresních 

technikách při léčení duše. 

 

3.10. v 17:00 hodin HODONÍN, Městská knihovna: Karel IV. a magisterium Karlštejna  – 

přednáška s projekcí a ţivou hudbou 

 

8 – 9.10. OLOMOUC – Škola muzikoterapie II. – 2 ročník  

 

11.10. v 17:00 PRAHA 1, Městská knihovna, malý sál, Mariánské náměstí 1 – KAREL IV.  

cyklus přednášek k 700. výročí narození Karla IV. – Magisterium Karlštejna – nové poznatky 

z vlastního výzkumu hradu – přednáška s projekcí a ţivou hudbou 

 

12.10. v 17:00 KYJOV, Městská knihovna – Po stopách Karla IV. – přednáška s ţivou 

středověkou hudbou k oslavě 700. výročí narození Karla IV. 

 

15.10. PŘÁSLAVICE, sokolovna – Po stopách Karla IV. – ranní přednáška a malý koncert 

hudby z doby Karla IV. v místním kostele 

 

16.10. GOLČŮV JENÍKOV – dopolední přednáška – podzemí ČR (uzavřená skupina) 

 



18.10. v 18:30 – 21:00 ČESKÉ BUDĚJOVICE, ul. Rudolfovská 34, Centrum setkávání – 

EGYPTSKÝ CHRÁM – kněžky, apoštolky a diákonky - Ježíšova dcera Marie Salomé – 

apoštolka Západu, přednáška s ţivou hudbou, rezervace D. Celbová na tel. 605148913 

 

19.10. v 17:17 PRAHA 6, Městská knihovna, pobočka Hradčany – přednáška s ţivou hudbou 

(téma přednášky bude upřesněno) 

 

20.10. BOSKOVICE – Karel IV. mystik a zasvěcenec přednáška s ţivou středověkou 

hudbou k oslavě 700. výročí narození Karla IV. 

 

22.10. v 19:00 PARDUBICE, Dům techniky, Kamala – 12 posvátných kalichů, 

multimediální koncert k výročí Kamaly 

 

23.10. v 10:00 – 16:00 STARÝ JIČÍN – celodenní seminář: Zaniklé vyspělé civilizace na 

území ČR v době Atlantidy, vycházka na blízké hradiště Poţaha (geomantický průzkum 

lokality), bliţší info p. Galiová: 603367109 

 

27. - 30. 10. Hostýnské vrchy, víkendový seminář: Zaniklé vyspělé civilizace v ČR, 

ubytování na Rusavě (hrad Lukov, vrch Velá, Pardus aj.), pozn. 28.10. je státní svátek   

 

 

LISTOPAD 

 
5 – 6.10. OLOMOUC – Škola muzikoterapie II. – 2 ročník  

 

víkendové semináře na Karlštejně 

11. – 13.11., 17 – 19.11., 25 – 27.11. 2016 a 2 – 4.12. (všechny termíny jiţ obsazeny) 
 

další moţnosti jaro 2017: 17 – 19.3. a 24 – 26.3. 2017 (je moţné se jiţ přihlásit) 

 

20.11. v 17:00 ZADNÍ TŘEBÁŇ – Večer pro Karla IV. – večer je určen císaři pro radost a 

potěšení, účinkují: Milena Steinmasslová: mluvené slovo, Hana Blochová: zpěv, gotická 

harfa a psaltérium 

 

28.11. v 18:00 HORAŢĎOVICE, centrum Kouzlo úsměvu – Magisterium Karlštejna – nové 

poznatky z vlastního výzkumu hradu Karlštejna – přednáška s projekcí a ţivou hudbou z doby 

Karla IV. 

 

 

PROSINEC 

 
víkendový seminář na Karlštejně 2. – 4.12.  
 

11 – 12.10. OLOMOUC – Škola muzikoterapie II. – 2 ročník  

 

5.12. v 19:00 PRAHA 1, Městská knihovna, malý sál, Mariánské náměstí 1 –

MAGISTERIUM KARLŠTEJNA II. – přednáška s ţivou hudbou z doby Karla IV. 

 

 


