
Zaniklé vyspělé civilizace u nás - 

BESKYDY 
 
 

Poznávací seminář - geomantie, detekce a práce se zvukem v terénu 

 
 

27. - 29. října 2017 

 

Seminář vede autorka knihy „Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u 

nás“ a dalších 

 

RNDr. Hana Sar Blochová 
www.sar-blochova.cz 

 

 
Místo konání:  Penzion AMOS, Dolní Bečva 229, 756 55 
 

PROGRAM: 

 

Pátek 27. 10. 

úvodní přednáška Zaniklé vyspělé civilizace v ČR - Beskydy - penzion Amos 

 

Sobota 28. 10. 

práce v terénu: Čertův mlýn a Kněhyně, případně i Radhošť (podle času) 

 

Neděle 29. 10. 

 práce v terénu: Svantovítova skála, přírodní rezervace Klenov  
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PODROBNÝ PROGRAM: 
 

 

Pátek 27. 10. 
18:30 - 19:30 večeře na chatě Amos 

20:00 - 22:00 Dr. H. Blochová: úvodní přednáška Zaniklé vyspělé civilizace 

v ČR - Beskydy (podzemí a zaniklá sídla v oblasti Beskyd) 

 

Sobota 28.10. 
7:15 - 7:45 snídaně na chatě Amos 

8:00 odjezd auty na Pustevny - Čertův mlýn a Kněhyně (po červené značce 

chůze asi 10 km), případně i Radhošť (podle času a únavy) 

oběd na cestě (vlastní zdroje anebo na Pustevnách) 

18:30 - 19:00 večeře na chatě Amos 

19:30 – 22:00 Dr. Hana Blochová: Zaniklé vyspělé civilizace v ČR - Beskydy 

(sdílení poznatků, pokračující přenáška na dané téma) 

 

Neděle 29. 10.  
7:15 - 8:00 snídaně na chatě Amos 

8:00 odjezd auty do Bystřičky - Svantovítova skála, přírodní rezervace Klenov 

(detekce energií v krajině, práce se zvukem, po modré značce chůze asi 8 km) 

13:00 oběd formou balíčku anebo v Bystřičce 

14:00 - 16:00 závěrečné sdílení   

 

 

Cena: 2 500,- Kč 

Cena zahrnuje: 2x ubytování s večeří, snídaní a obědy formou balíčku, pitný 

režim a lektorné 

 
 

Zálohu 1000 Kč prosím uhraďte do 10. 10. 2017 - na účet č.: 246905010/0300 

(do poznámky prosím vaše jméno, nebo VS: vaše telefonní číslo) 

 

 

 

Přihlášky, organizační zajištění a platby zajišťuje: Pavla Vitásková 

 e-mail: pavlavita@seznam.cz, telefon 603 923 333 

 

 

 
 

 


