
HORŇÁCKO - VELKÁ JAVOŘINA - BLATNICE aj.  
 

29.9. - 1.10. 2017 

víkendový poznávací, muzikoterapeutický a geomantický seminář 
 

Ubytování: Chata Filipovo údolí - Javorník 75 (2 - 3 lůžkové pokoje) 

Stravování: 2x snídaně, sobotní oběd formou balíčku, nedělní oběd, 2x večeře 

 

PROGRAM: 
 

Pátek 29.9. 
Příjezd na chatu Filipovo údolí, Javorník 75 (u Velké nad Veličkou - sídlo Horňáckých 

slavnostní), doprava: vlaková zastávka Javorník nad Veličkou anebo autobusem  

18 - 19:00 večeře  

19:30  Dr. Hana Blochová: Úvodní přednáška (práce se zvukem v krajině, geomantie   

a posvátná místa, symbolika vína, význam vinařských krajů v naší dávné historii). 
 

Sobota 30.9. 
7:00 - 7:45 snídaně 

8:30 Velká Javořina - Javořický prales a vodopád (energie krajiny a zaniklé vyspělé 

civilizace), asi 5 km, sv. Antoníček nad Blatnicí  (poutní místo - energie krajiny, lidové 

posvátné písně), podle zájmu ochutnávka vín ve sklepě v Blatnici (doprava vlastními auty) 

17:30 - 18:00 večeře v chatě Filipovo údolí 

19:00  Dr. Hana Blochová: Uplatnění lidové písně v muzikoterapii  

20:00  Rút Jagošová: Život a písně na Horňácku (lidové kroje, lidové písně, výuka 2 písní).  
 

Neděle 1.10. 
7:00 - 7:45 snídaně 

8:30 pěší túra na Hradisko (hradiště z doby bronzové - energetický průzkum lokality), 

Megovku, Liščí boudu (systém studánek, energie živlu Vody v krajině), celkem cca 10 km 

13:00 - 13:45 oběd v v chatě Filipovo údolí  

14:00 - 15:00  Závěrečné sdílení poznatků semináře.  

 
POZN. S sebou prosím vezměte pomůcky pro detekci energií v krajině - kyvadlo, virgule, 

L-drát, vlaštovka aj. a své osobní hudební muzikoterapeutické nástroje - kantely, píšťaly, 

chřestidla a rámový buben, případně i další. 

 

Cena semináře: 2500 Kč  

V ceně je zahrnuto ubytování v chatě ve Filipově údolí v Javorníku v 2 - 3 

lůžkových pokojích, plná penze (sobotní oběd formou balíčku) a program 

semináře, není zahrnuta doprava v místě a příp. ochutnávka vín v Blatnici. 

 

Zálohu na seminář ve výši 1300 Kč prosím zašlete nejpozději do 25.9. na ČÚ: 

3022012604/5500! Doplatek semináře se hradí až v pátek po příjezdu na chatu. 

 

Pozn. Na tomto semináři bude věnována zvýšená pozornost muzikoterapii, 

spirituální harmonizaci a práci se zvukem v krajině. Seminář proto doporučuji 

všem, kterým toto téma je blízké.  


